






ক্ষত আফ্রিকার জাগরণ 

সুকুমার মিত্র 

স্চলাভ দুনিয়া প্রকাম্ণনণ 
টড জনক মেড কলিকাদা-এ০০০ ২ ৬ 



গ্রথম প্রকাঁশ : জানুয়ারি, ১৯৫৭ 

প্রকাশক £ এ. চক্রবর্তী 

চলতি দুনি্া প্রকাশনী 

৫ জনক রোড, কলিকাতা-২৯ 

মুদ্রণ : 

সমীক্ষা! প্রেস 

৪৭, শশীতৃষণ 48 স্ট্রিট, কলিকাতা-৭* ১১২ 

প্রচ্ছদ মুদ্রণ £ 

কোয়ালিটি প্রিন্টার্স আগু বাইগ্র্স 

৮৪, রাসবিহারী এভিক্্য, কলিকাতা-৯** *২৯ 

প্রচ্ছদ পরিকল্পন। 

অজয় €৫% 

৪ ন্ুকুমার মিত্র 

ছ01918172, 46111 0 9521210 

39000070092 70 7618 



উৎসর্গ 

কফ আঁকার মুক্তি সংগ্রামের 

অমর নেতা আঁমলকার কাব্রাল ও অন্যান্য 

শত সহন্র শহীদের স্মাতির উদ্দেশে 





লেখকের নিবেদন 

সমগ্র কৃষ্ণ আঁফ্রুকার জাগরণ ও মুস্ত সংগ্রামের ইতিহাস একটি খণ্ডে প্রকাশ 

করার বাসনা ছিল 'কন্ত্ু নানা কারণে তা সম্ভব হলো ন:। ব্মান গ্রন্থে কৃ 

আঁফ্রকার আঁদ যুগ থেকে পর্তুগীজ উপানবেশগ্বীলর মুন্তলাভ পর্যন্ত ইতিহাস 

চ্ছান পেয়েছে । পরবতী আর একটি গ্রন্থে দাক্ষণ আফ্রিকা, নামাবয়া ও 

1জমবাবওয়ের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস প্রকাশের ইচ্ছা রইল । 

আমার দান্টহীনতাবশতঃ ব্মান গ্রন্থে মুদ্রণপ্রমাদ রয়ে গেছে খুব বেশি! 

এর জন্য পাঠকদের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করা ছাড় ।আমার আর কিছু করার নেই। 
বেঁচে থাকলে পরবতী সংস্করণে সব ভুলক্রাট দূর করার চেষ্টা করব । 

্রীমান প্রদ্যোৎ গুহের উদ্যোগে এ শ্রীমান শৈলেন চৌধুরী ও শ্রীমান জগদীশ 

রায়ের সহায়তায় গ্রন্থাট প্রকাশ কর। সম্ভব হলো। এরা সকলেই আমার 

ধন্যবাদাহ্য 

শ্রীমান শ্যামল মৈন্ন আমার অস্পন্ট লেখা উদ্ধারে যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন, 

তার জন্য তিনিও আমার ধন্যবাদের পান্ন। 

শ্বকুমার মিত্র 





উদত্রাস্ত আদিম যুগে 

রুদ্র সমুদ্রের বাহু ছিন্ন করি নিয়ে গেল তোরে 

প্রাচীন ধরিত্রীর বক্ষ হতে 

রেআফিকা। 

রেখে দিল নির্বাসনে মহাঅরণ্যের অন্ধকারে । 

রবীন্দ্রনাথ 

রবীন্দ্রনাথ আফ্রিকা সম্পর্কে ভূবিজ্ঞানীদ্দের একটি সিদ্ধাস্তকেই তার কবিতায় 
ব্যক্ত করছেন । কিন্তু “মহ! অরণ্যের অন্ধকারে” নির্বাসিত যে আফ্রিকার কথা তিনি 

বলতে চেয়েছেন তা৷ হলে মূলত কৃষ্ণ আফ্রিকা বা প্রধানত নিগ্রো অধ্যধষিত আফ্িক।। 

তার জমগ্র কবিতায় তিনি “মদোদ্ধত” প্দস্্যবেশধারী” ইয়োরোপের দ্বারা লাঞ্চিতা 

*কালো৷ অবগুঠনে” ঢাকা নারী রূপে কৃষ্ণ আফ্রিকার ছবিটিকেই তুলে ধরেছেন । 

রবীন্দ্রনাথ তার দেশজননীকে যে রূপে দেখেছেন সেই রূপেই আজ রুষ্ণাঙ্গিনী 
আফ্রিকা জননীকে দেখে বলা যায় ঃ 

ডান হাতে তোর খড্াগ জ্বলে বা হাত করে শঙ্কা হরণ, 

দই নয়নে স্মেহের হাসি ললাট নেত্র আগুন বরণ । 

আফ্রিকা পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্বম মহাদেশ । এই মহাদেশকে প্রধানত ছুটি ভাগে 
তাগ কর! হয় ঃ আরব আফ্রিকা ও আফ্রিকান আফ্রিকা। আফ্রিকান আফ্রিকার 

নিগ্রো! অধ্যুষিত ভূখগুকে বল! হয় ক আফ্রিকা । বর্ণের ভিত্তিতে সমগ্র আফ্রিকান 
আফ্রিকাকে কৃষ্ণ আফ্রিকা বলে গণ্য কর! ষেতে পারে। 

সাহারা মরুভূমির দক্ষিণে বিস্তৃত আফ্রিকান আফ্রিকার আয়তন দশ কোটি বর্গ 
মাইল। উত্তর থেকে দক্ষিণে পাঁচ হাজার মাইল এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে ছু হাজার 

মাইল বিস্তৃত এই বিশাল ভূখণ্ডে একাধিক ভারত স্থান পেতে পারে। সে তুলনান্ব 
লোকসংখ্যা ধুবই কম-_২৫ কোটি । । এখন কিছুট। বেড়েছে। 

পশ্চিম আফ্রিকায় নিগ্রোদের সংখ্যা ৯ কোটিরও বেশি এবং বান্টু নামে পরিচিত 
দ্বক্ষিণাংশের নিগ্রোদের (এরা অন্ান্ত অঞ্চলেও ছড়িয়ে আছে ) সংখ্যা প্রায় » কোটি। 
এ ছাড়া আছে হোটেনটট ও অন্তান্ত ছোট ছোট উপজাতি । হোটেনটটদের সংখ্যা 



এখন মাত্র ২৪ হাজারে প্রাড়িয়েছে। মোটের উপর কৃষ্ণ আফ্রিকায় নিগ্রোরাই 

সংখ্যাগরিষ্ঠ । সমগ্র আফ্রিকান আফ্রিকাতেও নিগ্রোর৷ সংখ্যাগরিষ্ঠ । 
আফ্রিকান আফ্রিকার মধ্যে আছে নিম্নলিখিত রাষ্ট্র সমুহ ঃ 

পশ্চিম আক্রক! 

রাষ্ট্র জনসংখ্যা আয়তন 

(হাজার-_-১৯৭*) (বর্গ কিলো মটার 

১) গামবিয়া ৩৬৪ ১১১২০৫ 

২) ঘানা ৯১০২৬ ২৩৮১৩৫৭ 

৩) লাইবেরিয়। ১৯১৭১ ১১১,৩৬৯ 

৪) নাইজেরিয়া €৪১০৭৪ ৯২৩,৭৬৮ 

৫) সিয়েরা লিওন ২,৫,১২ (১৯৬৯ ) ৭১,৭৪৯ 

৬) গিনি বিসাউ ৫১৫৬ ৩৬,১২৫ 

৭) কেপ ভারদে দ্বীপপুণ্জ ১১২,৬২২ 

৮) বেশিন ২,৬৮৬ 

») গিনি ৩,৯২১ ২৪৫১৮৫৭ 

১০) আইভরি কোস্ট ৪১৩১০ ৩২২১৪৬৩ 

পশ্চিম আ্্রিক। 

১২) মালি ৪১৪৩৮ ১১২৪০১০০০ 

১২) নাইজার ৪,০১৬ ১৯২৬৭১০০৯ 

১৩) সেনেগাল ৩৪৯২৫ ১৯৬১১৪২ 

১৪) টোগো ১৪৮৬২ ৫৬১০০ 

১৫) আপার ভোলটা ৫,৩৮৪ ২৭৪,২৯৯ 

১৬) সাও তোম ও প্রিন্চেপে ৬১ ৯৬৪ 

মধ্য আক্িক। 

১৭) মালাউই 8,৪৩৮ ১১৮১৪৮৪ 

১৮) জামবিয়! ৪১২৯৫ ৭৫২৬১৪ 

১৯) ক্যামেরুন ৫৮৩৬ ৪৭৫১৪৪২ 

২৯) মধ্য আফ্রিক। প্রজাতন্ত্র ১,৬১২ ৬২২১৯৮৪ 

২১) চাদ ৩,৭০৬ ১৪২৮৪১০৯ 

২২) কংগে (ব্রাজাভিল ) ০৩৬ ৩৪২১৯৪৯ 



রাষ্ট্র জনসংখ্যা আয়তন 
(হাজার-_১৯৭* ) (বর্গ কিলোমিটার ) 

২৩) গাবোন ৫০০ ২৬৭,৬৬৭ 

২৪) জাইরে (কংগো-লিওপোল্ডভিল) ২১,৫৬৮ ২৩৪৫,৪০৯ 
২৫) আংগোলা ৫১৪৩০ (১৪৬৯) ১১২৪৬১৭৯৯ 

পূর্ব আফ্রিকা 

২৬) মোজাম্বিক ৭১৩৬৭ (১৯৬৯) ১৪৬)৭০৪ 

২৭) বুরুন্ডি ৩১৫৪৪ ২৭)৮৩৪ 

২৮) কেনিয়া ১১,২৪৭ ৫৬২,৬৪৫ 

২৯) রওন্ডা ৩,৫৮৭ ২৬,৩৩৮ 

৩৪) সুদান ১৫১৬৯৫ ২১৫০৫)৮১৩ 

৩১) তানজানিয়৷ ১৩২৭৩ ৯৫৫১০৮৭ 

৩২) উগান্ডা ৯১৮৯৬ ২৩৬,৯৩৬ 

৩৩) ইথিওপিয়। ২৫,০৫৩ ১১২২১১৯০* 

৩৪) সোমালিয়া! ২১৭৬৪ ৬৩৭,৬৫৭ 

৩৫) জিবৃতি ২২,০*০ ২৫০১০০ 

দক্ষিণ আক্রিক। 

৩৬) দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র ২০,১১৩ * ১,২২১১০৩৭ 
৩৭) নামিবিয়া ৬১৫ (১৯৬৯) ৮৪২১২৯$ 

৩৮) বোটসোয়ান। ৬৪৮ ৬০০১৩৭২ 

৩৯) লেসোথে। ১১০৪৩ ৩১৩৫৫ 

৪) জিমবাবওয়ে ৫১২৭৯ ৩৯০১৫৮১ 

৪১) সওয়াজিল্যাগড ৪০৮ ১৭,৩৬৩ 

প্রধানত £ জাতিসংঘের পরিসংখ্যান সংক্রান্ত ইয়ারবৃক থেকে তথ্য সংগ্রহ কর! 
হলেও সর্বাধুনিক তথ্যের ভিত্তিতে কিছু যোগ বিক্বোগ কর হয়েছে । যেমন), 

মাউরেটেনিয়া তৌগলিক দিক থেকে আফ্রিকান আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত, কিন্ত 
এটি প্রধানত: একটি আরব রাষ্ট্র, কাজেই মাউরেটেনিয়াকে বাদ দেওয়া 
হয়েছে। আবার ভৌগলিক দিক থেকে রোডেশিয়৷ বা জিম্বাবওয়ে মধ্য 
আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত হলেও জিম্বাবওয়েকে আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলেই ফেল! 

হয়। তাই জিস্বাবওয়েকে দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত কর। হয়েছে। 
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মুখবন্ধ 

ক্রিকা- পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীনতম মহাদেশ, মানুষের আদিতম পুরুষ ও 
আদিপুরুষের লীলানিকেতন, মানবসভ্যতার অন্ততম আদিগীঠ আফ্রিকা 

আজ এক নতুন গৌরবে মণ্তিত হয়ে আমাদের সামনে আবির্ভূত হয়েছে। 
সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শেষ অধ্যায় রচিত হচ্ছে 

আফ্রিকায়। পৃথিবী জুড়ে জাতীয় স্ক্তি সংগ্রামের যে প্লাবন দেখা দিয়েছে তা আজ 
আফ্রিকায় সমাপ্তি লাভ করতে চলেছে। ম্ৃত্যুপ্রয়ী বীর আফ্রিকানর! উপনিবেশবাদ 
ও জাতিদ্বেষবারদদের সমাধি রচনা করছে । এই বীর যোদ্ধাদের পিছনে আছে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের নেতৃত্বে পরিচালিত সমাজতান্ত্রিক ছুনিয়া ও মুক্তিকামী সমন্ত মানুষ । 

তাই আফ্রিকাকে আজ নতুন করে জানতে চাইছে সার পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষ 
সাম্রাজ্যবাদী এঁতিহাসিকেরা যে অসভ্য ও বর্বর আফ্রিকার ছবি তুলে ধরেছিলেন 
আজ তা বরবাদ হয়ে গেছে। সত্যাহসন্ধী এতিহাসিক, নৃবিজ্ঞানী ও সমাজ- 

বিজ্ঞানীদের অশেষ পরিশ্রম ও গবেষণার ফলে অতীতের আফ্রিকার সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির এক বিচিত্র ও গৌরবোজ্জল চিত্র পৃথিবীর মানুষের সামনে উদঘাটিত 
হয়েছে। ছিব্রভিন্ন হয়ে গেছে মিথ্যা ও অর্ধসত্যের কুহেলিকাজাল । “অন্ধকারাচ্ছন্ন 
মহাদেশ উদভাপিত হয়েছে এক নতুন রূপে । 

আফ্রিকা মহাদেশ প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত £ উত্তর বা আরব আফ্রিকা এবং 
কৃষ্ণ আফ্রিকা। উত্তর আফ্রিকার মিশর প্রভৃতি দেশের প্রাচীন ইতিহাস স্ৃবিদিত 
কিন্তু কৃষ্ণ আফ্রিকার ইতিহাস এতদিন অজানা! ছিল। 



সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশের আয়তন ১ কোটি ১৫ লক্ষ বর্গমাইল । আরব 

আফ্রিকা ও সাহারা মক্ভূমি বাদ দিলে বাকি বেশির ভাগটাই পড়ে রুষ্ণ আফ্রিকার 
মধ্যে। কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান অধ্যষিত এই স্থবিশাল ভূখণ্ডের প্রাগিতিহাস ও 
ইতিহাসের কাল ৩০ লক্ষ বছর। এ পর্যন্ত একমাত্র কৃষ্ণ আফ্রিকাতেই মানুষের 
আদিতম পুরুব অর্থাৎ বানর ও নর-বানর থেকে মনুষ্য লক্ষণাক্তাস্ত জীবের প্রস্তরীভূত 
দেহাস্থির সন্ধান পাওয়া গেছে যা কমপক্ষে ছুই কোটি বছর আগের। আবার এই 
রুষ্ণ আফ্রিকাতেই পাওয়। গেছে মানুষের আদিপুরুষের অর্থাৎ প্ররুত মানুষের সন্ধান 

যারা প্রথম হাতিয়ার তৈরী ও তা ব্যবহার করতে শিখেছিল । মানুষের এই আদিপুরুষ 

পৃথিবীর বৃকে বিচরণ করত ৩০ লক্ষ বছর আগে । 
এরপর মানুষের ক্রমবিবর্তন ঘটেছে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে, নান৷ স্তর ও প্রাকৃতিক 

বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে। মানুষ হাতিয়ার উদ্ভাবনে ক্রমেই আরও বেশী দক্ষতার 
পরিচয় দিয়েছে, যৌথ ও পারিবারিক জীবনযাত্রায় অভ্যন্ত হয়েছে, পরস্পরের সঙ্গে 
মনের কথা বিনিময়ে সকল হয়েছে । এই প্রাগৈতিহাসিক যুগে আফ্রিকার মানুষ 

অন্ান্ মহাদেশের মানুষের তুলনায় এগিয়েই ছিল, অন্ততপক্ষে কোন মতেই 
পিছিয়ে ছিল না এ কথা বলা যায়। 

তারপর শিকার ও বন্য ফলমূল সংগ্রহের উপর নির্ভর না করে মানুষ যখন মাছ 

ধরতে, নৌকা গড়তে, আগুন জালাতে শিখে সভ্যতার পথে অনেক দূর এগিয়ে 
গেল তখন আফ্রিকায় বসবাস করছিল প্রধানত পরবর্তী কালের মরুঅঞ্চলবাসীদের 

(রুশম্যান ) পূর্বপুরুষরাঁ। এর! ছড়িয়ে ছিল সোমালিয়া! থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার 
অপেক্ষাকৃত উনুক্ত ও শুষ্ক অঞ্চলগুলিতে ৷ বৃক্ষহীন তৃণ-ভূমি অঞ্চলে দেখ! দিয়েছিল 

নিশ্রো জাতির ( 198:০$9 ) মানু । পরবর্তীকালের বামন (পিগমী ), মর-অঞ্চল- 
বাসী অথবা নিগ্রো এরা! একই নরকুল থেকে উদ্ভূত কিনা এ নিয়ে মতভেদ আছে, 
যদিও আধৃনিক কালে পণ্ডিতের নান! তথ্যের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে, 
বর্তমান কালের মরুঅঞ্চলবাসী বামন্রা বিগত দশ হাজার বছরের মধ্যে খর্বকায় হয়ে 

গেছে এবং সম্ভবত এদের পরস্পরের সঙ্গে এক সময় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বামনর! 
যে দশ হাজার বছর আগে এমন খর্বকায় ছিল না এর প্রমাণ পাওয়া গেছে, কিন্তু কি 
কারণে তারা৷ এমন খর্বকায় হয়ে গেল তার;রহন্ত আজও উদঘাটিত হয় নি। 

মরুঅঞ্চলবাসী ও বামন ছাড়া আফ্রিকার তৃতীয় আদিবাসী হল নিগ্রোরা। 

সভ্যতার পথে এরাই সব চেয়ে ভ্রুত অগ্রসর হয়। মাছ ধরা এবং চাষ আবাদ শিখে 
এরা নদী তীরে স্থায়ী বসতি গড়ে তোলে এবং খাদ্চসম্পদের প্রাচুর্য এদের দ্রুত 
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বংশবৃদ্ধি ঘটায় । শেষ পর্যন্ত নিগ্রোরাই কৃষ্ণ আফ্রিকার, সমস্ত অঞ্চলে আধিপত্য 
বিস্তার করে। 

মরুঅঞ্চলবাসী ( বৃশম্যান ), বামন ও নিগ্রো আফ্রিকার এই মূল অধিবাসীদের 

তিনটি জাতিতে (রেপ ) বিভক্ত করা হলেও খুব সম্ভব মূলে কোন একটি আফ্রিকান 
নর গোষ্ঠী থেকেই এরা উদ্ভূত হয়েছে বলে মনে হয় । 

এ ছাড়! প্রত্ব-প্রস্তর যুগের শেষভাগে প্রায় দশ হাজার বছর আগে এক দল মানুষ 

আফ্রিকার উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে উপস্থিত হয় দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া থেকে। এরা 
ককেশীয় নরগোঠীর অন্তর্ভুক্ত । সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উন্নত এই নরগোষ্ঠীর 

মানুষেরা পূর্ব আফ্রিকায় যে ক্যাপসীক়্ সংস্কৃতি গড়ে তোলে তাই আফ্রিকার অভ্যতা 
ও সংস্কৃতির বিকাশের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল। বেনিয়ার রিফট 
উপত্যকার নদীগুলির তীরে এরা স্থায়ী বসতি গড়ে তোলে এবং কোন কোন পণ্ডিতের 

মতে এরাই পৃথিবীতে প্রথম মাটির পাত্র তৈরী করে। এর ফলে শশ্ত ও খাদ্য সঞ্চয় 
করে রাখা এবং রাধা-বাড়ার ব্যাপারে একটা বড় রকমের অগ্রগতি ঘটে। প্রায় 

একই সময়ে স্দানের খারটুমে একটি নরগোষ্ঠী অনুরূপ সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। 
এর! নিগ্রো বলেই অনুমিত হয়। 

ক্রমে যার! ছিল শিকারি ও বন্য ফলমূল সংগ্রহকারী তারা উন্নততর সভ্যতার 
সংস্পর্শে এসে কৃষিজীবী হয়ে উঠল। আজ থেকে ছয় সাত হাজার বছর আগে 

আফ্রিকায় যখন কৃষি ও পণ্ড পালনের স্থচনা হওয়ার ফলে মানুষ স্থায়ী বসতি স্থাপন 
করতে শুরু করল তখন এঁতিহাসিক যূশের মরুচারী, বামন, নিগ্রো ও ককেশীয় 
“হামাইট-_এই চার নরগোষীর পূর্বপুরুষরাই ছিল কৃষ্ণ আফ্রিকার অধিবাসী । 

প্যালেস্টাইন থেকে মিশরে এবং মিশর থেকে আফ্রিকায় চাষ আবাদের মাধ্যমে 

খাগ্শস্ত উৎপাদনের পদ্ধতি অনুস্থত হওয়ার ফলে একট বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটল। 
অবশ্ত কৃষ্ণ আফ্রিকায় এই পরিবর্তন ঘটে খুব ধীরে ধীরে, কারণ প্ররুতি ছিল একাস্ত 
প্রতিকল। প্রতিকূল প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়েই কৃষ্ণ আফ্রিকার অধিবাসীর! তাদের 
কষি-ভিত্তিক সভ্যতা গড়ে তোলে । বহু জায়গাতেই লৌহ যুগ শুরু হওয়ার পর চাঁষ- 
আবাদ প্রবর্তন কর! সম্ভব হয়। 

কালক্রমে কষ্চ আফ্রিকার বিভিন্ন নরগোঠীর মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটে এবং এই 

সংমিশ্রণের ফলে আজকের দিনের কৃষ্ণ আফ্রিকার অধিবাসীদের উদ্ভব হয়। এদের 
বেশীর ভাগই হল বান্ট্ু ভাষাভাষী নিগ্রো। তিন হাজার বছর আগে নিগ্রোদের 

পূর্বপুরুষর। পশ্চিম আফ্রিকা থেকে অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। আগে বামন 
৩ 



ও মরুচারী আফ্রিকানদের সংখ্যা! অনেক বেশী থাকলেও ক্রমেই তাদের সংখ্যা কমতে 
থাকে। শ্রীনবার্গের ভাষাসংক্রান্ত ছক অনুসারে ৫০ হাজার বছর আগে যেখানে 

আফ্রিকায় (প্রত্ব-প্রস্তর যুগে ) মাত্র ৪টি ভাষায় কথা বলত মাত্র ১ লক্ষ ২৫ হাজার 
মানুষ সেখানে ছুই হাজার বছর আগে ( নব্য-প্রস্তর যুগে) লোক সংখ্যা দাড়ায় 
৩০ থেকে ৪০ লক্ষ এবং প্রধান ভাষার সংখ্য। দাড়ায় ৩৭টি। লৌহ যুগে (১৯০০ 
্রষ্টাব্ৰ পর্ষস্ত ) লোক সংখ্যা আরও বেড়ে গিয়ে দাড়ায় ১৫ কোটি এবং ভাবার সংখ্যা 
্াড়ায় ৭৩০। ঠিক এই রকম ছক অনুসারে লোক ও ভাষার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে 
তা নয়, কিন্তু এ থেকে মূল প্রবণতা উপলব্ধি করা যায় । 

রুষ্ণ আফ্রিকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে মিশরের 

দান অনেকখানি । মিশরের সুপ্রাচীন সভ্যতা ও রাজশক্তি যখন হিষ্রাইট, আসিরিয় 

প্রভৃতি জাতির অভ্া্য়ের ফলে বিপন্ন হল তখন মিশরের রাজারা নীল নদের তীরভূমি 

ধরে ক্রমেই কৃষ্ণ আফ্রিকার দিকে রাজ্য বিস্তার করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন। তীরা 

লুদানে স্থাপন করেন কুশ রাজ্য । এই রাজ্য হাজার বছরেরও বেশী স্থায়ী হয় অর্থাৎ 

৪০০ গ্রীষ্টাব্ধ পর্যন্ত টিকে থাকে । 

কুশ রাজ্য আরও দক্ষিণে সরে ধায় এবং মেরোতে নতুন রাজধানী স্থাপিত হয়। 

এই রাজ্যের সীমানা ছিল সম্ভবত খারটুমের কিছুটা দক্ষিণে । এর ফলে কুশ রাজ্যের 

অধিবাসীদের মধ্যে ককেশীয় গোষ্ঠীর মানুষের চাইতে নিগ্রোদের সংখ্যাই বেশী হয়। 

নিগ্রোরা ছিল প্রধানত কৃষিজীবী। মিশরের নগর সভ্যতার সঙ্গে এই প্রথম 

তাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটল। প্ররুতপক্ষে একটি রুষিজীবী সমাজের উপর চাপিয়ে 

দেওয়। হল এক নাগরিক সভ্যতা । কৃষ্ণ আফ্রিকার মান্ষ যেমন একদিকে এক 

কেন্দ্রীভূত ও স্বৈরাচারী রাজশক্তির অধীন হয়ে রাষ্ট্র ও প্রশাসন সম্পর্কে অভিজ্ঞত৷ 
সঞ্চয় করল তেমনই চাষ আবাদের উন্নততর পদ্ধতি, গম ও যব চাষ, সোনা, তামা 

প্রভৃতি ধাতু সংগ্রহ এবং সব চেয়ে বড় কথা হল আকরিক লোহা আহরণ করে লোহা৷ 

গলিয়ে লোহার জিনিসপত্র তৈরী করতে শিখল। এক কথায় কৃষ্ণ আফ্রিকা লৌহ 

যুগে উপনীত হল । 

ক্রমে আফ্রিকার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে গড়ে উঠল ছোট বড় রাজ্য। এসব 

রাজ্যের রাজার! মিশরের এঁতিহ অনুসারে দেবতা! বলেই গণ্য হতেন। দেবতা মানুষের 

মত মরতে পারেন না, কাজেই রাজা পীড়িত বা অশক্ত হয়ে পড়লে লোক চক্ষুর 

অন্তরালে তাকে বিষ খাইয়ে মারা হত এবং বিরাট জাকজমকের জঙ্গে তার শব 

সমাহিত করা হত, সঙ্গে দেওয়া হত প্রচুর খাগ্য পানীয় এবং পরলোকে তাকে সেব 
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করার জন্য পরিচারক পরিচারিক। (রাজার সঙ্গে সমাহিত করার জন্য এদের হত্যা 
করা হত )। রাজা বিয়ে করতেন তার নিজের ভগ্্ীকে এবং রাজমাত। বিশেষ মাদার 

অধিকারিণী হতেন। একদল আমলার উপর থাকত প্রশাসন ও ব্যবসাবাণিজ্য 
চালানোর ভার। বহির্বাণিজ্যে রাজারই ছিল একচেটিয়া অধিকার । রপ্তানী করা 
হত হাতীর ধ্াত, পণ্ড চর্ম, সোনা, তামা, লবণ প্রভৃতি । 

উল্লিখিত ধরনের যে সব রাজ্য গড়ে উঠেছিল সেই সব রাজ্য ও তাদের সভ্যতা 
“ুদানীয় রাষ্ট্র ও “নুদীনীয় সভ্যতা, নামে পরিচিত। মিশরের উপর ফিনিসীয়, 
গ্রীক, রোমান সভ্যতার প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে না হলেও অপ্রত্যক্ষভাবে কৃষ্ণ আফ্রিকার 
সভ্যতার উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল । রোমানরাই মিশর ও তার পার্শবর্তা 
অঞ্চলগুলিকে পুরোপুরি ভূমধ্যসাগরীয় সভ্যতা-প্রভাবিত অঞ্চলে পরিণত করে এবং 

আফ্রিকায় গ্রীষটধর্ম প্রবর্তন করে । এর ফলে কপটিক চার্চ নামে অভিহিত খ্রষ্ট ধর্মের 
একটি শাখা! গড়ে ওঠে । ্রীষ্টধর্ম শুধু মিশরে নয়, ইথিওপিয়াতেও ( আবিসিনিয়া ) 
ছড়িয়ে পড়ে এবং ইথিওপিয়ার রাজবংশ শ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করায় সেখানে শ্রীষ্টধর্মই দেশের 
লোকের ধর্ম হয়ে ধাড়ায়। 

সশস্ত্র যাযাবর উপজাতি, ভ্যান্ডাল ও বাইজানটিয়ানদের আক্রমণের ফলে রোমান 
আধিপত্য বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর দেখ দেয় নৈরাজা, তাগুব ও বিশৃঙ্খল! । রোমান 

শাসনের অবসানকালের এই পরিস্থিতি কৃষ্ণ আফ্রিকার ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ 
ঘটনা । 

মরুভূমির মধ্যে দিয়ে প্রসারিত বিভিন্ন পথে কৃ আফ্রিকার সঙ্গে উত্তর আফ্রিকার 
যেমন বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তেমনই এই সব পথে লিবিয়ার বারবার জাতির 
লোকেরা কৃষ্ণ আফ্রিকার অভ্যন্তরে অশ্বচালিত রথে হানা দিত এমন প্রমাণ পাওয়া 

গেছে। কৃষ্ণ আফ্রিকার সঙ্গে বারবারদের সম্পর্ক বহুকালের ৷ সম্ভবত ্রীষটপূর্ব ষষ্ঠ ও 
পঞ্চম সহত্রাব্ধ থেকেই ( যখন সাহারাস় প্রচুর বর্ষণ হত এবং সাহারা ছিল সবৃজ ঘাসে 
ভর1) এই সম্পর্ক গড়ে ওঠে । বারবাররা ছিল পশুপাঁলক ; সাহার! মরু অঞ্চলে পরিণত 

হলে তার! ক্রমেই কৃষ্ণ আফ্রিকার দিকে সরে যায় তাদের চারণ-ভূমির সন্ধানে । 
বারবাররাও নিগ্রোঃ কাজেই কৃষ্ণ আফ্রিকার অন্যান্য নিগ্রোদের সঙ্গে তাদের অম্পর্ক 
ছিল সহজতর । এর ফলে বারবারদের মাধ্যমে কৃষ্ণ আফ্রিকার ব্যবসাবাণিজ্য প্রসার 
লাভ করে এবং মরুভূমির মধ্যে দিয়ে প্রসারিত হয় দীর্ঘ বাণিজ্য-পথ । 

ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে কৃষ্ণ আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকগোষ্ঠী এখর্বশালী 
হয়ে ওঠে । এই সময় কৃষচ আফ্রিকায় সকল ক্ষেত্রে বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে । 
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বিভিন্ন স্থানে ছোট-বড় রাজ্য স্থাপিত হয়। কৃষিনির্ভর গ্রাম জীবনের ভিত্তিতে গড়ে 
ওঠা স্বয়স্তর সম-সমাজের অবসান ঘটে, দেখা দেয় শ্রেণী-সমাজ যে সমাজে রাজাই 
সর্বেসর্বা। তার মন্ত্রণা্দাত পুরোহিত এবং শাসন ও শোষণে সাহায্যকারী আমলাবৃন্দ 
নিয়ে গড়ে ওঠে এক শক্তিশালী শাসকগোষ্ঠী । কৃষ্ণ আফ্রিকায় রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় দুই 
ভাবে ঃ উত্তর আফ্রিকার উন্নত দেশগুলি থেকে আগত কোন রাজা বা রাজবংশের লোক 
বা কোন সেনাপতি বাহুবলে কৃষ্ণ আফ্রিকার কোন অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করে । কৃষ্ণ 
আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলে কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃছি সেই সব অঞ্চলের 

মান্নষের মনে, বিশেষ করে গোষ্ীপতি বা সমাজের নেতাদের মনে একটি কেন্দ্রীয় শক্তি 
গড়ে তোলার বাসন! জাগায় এবং এর ফলে শক্তিশালী কোন গোষ্ঠীপর্তি বা সমাজ 

নেত৷ কলের অমর্থনে রাজারূপে সর্ধময় ক্ষমতার অধিকারী হন। এই ছুই পদ্ধতিতেই 
কষ আফ্রিকায় কয়েকটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। তবে সকল ক্ষেত্রেই রাজশক্তিকে 
স্থানীয় রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারকে যথাসম্ভব মেনে নিয়ে জনসাধারণের কাছে 
নিজের “বৈধতা*র প্রমাণ দিতে হয়েছে । 

পয়গন্বর মহম্মদ তার একেশ্বরবাদ প্রচার করে অসংখ্য বিবদমান গোষ্ঠীতে বিভক্ত 
আরবদের এঁক্যবন্ধ করার পর আরবদের মধ্যে এল এক নতুন জাগরণ। তাদের 
জীকনের ধারা! সম্পূর্ণভাবে পরিবত্তিত হল। আরব সভ্যতা ও সংস্কৃতি সারা 
পৃথিবীতে বিন্ময় জাগাল । রণদুর্মদ আরব বাহিনীর অপ্রতিহত বিজয় অভিযান বড় 
বড় প্রাচীন সাত্রাজ্যের পতন ঘটাল । 

আরবরা মিশরে প্রথম উপস্থিত হয় ৬৩০ খ্রীষ্টান । অষ্টম শতাববীর গোড়ার দিকেই 
তারা সমগ্র উত্তর আফ্রিক! দখল করে দক্ষিণ ইয়োরোপে হানা দেয়। কিন্ত সাহারা 
মরুতুমি অতিক্রম করে কৃষ্ণ আফ্রিকায় উপস্থিত হতে তাদের অনেক বিলম্ব ঘটে। 
প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমে ছ্বাদশ শতাবির আগে এবং পূর্ব দিকে নিউবীয় খ্রীষ্টান রাজশক্তির 
(ডোংগোলা রাষ্ট্র) পতন না ঘটা! পর্যস্ত অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্বীর আগে তার কৃষ্ণ 
আফ্রিকায় হানা দেওয়ার কথা ভাবেনি । কিন্তু ইসলামের বাণী ও আরব সংস্কৃতি 
নিগ্রো ভূমিতে ছড়িয়ে পড়েছিল তারা উত্তর আফ্রিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার 

সঙ্গে সঙ্গে। | 

রুষ্ণ আফ্রিকার “মুদানীয়” (৪5801 ) রাজ্যগুলির মধ্যে প্রাচীনতম রাষ্ট্র হল 

ঘানা (বর্তমান ঘানার নিকটতম সীমান্ত থেকে উত্তর-পশ্চিমে প্রার পাঁচ শত মাইল 
দূরে প্রাচীন ঘানা রাজ্যের রাজধানী অবস্থিত ছিল)। কবে এই রাজ্য প্রতিষিত 
হয়েছিল তা আজও জানা যায়নি তবে অল ফাজারীর রচন। থেকে বুঝতে পারা যায় 
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যে, অষ্টম শতাব্দীতে ঘানা “সোনার দ্বেশ' নামে মরক্কোয় খ্যাতিলাভ করেছিল । 
ঘানা রাজ্য গড়ে ওঠে স্রীষ্ীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষ দিকে । 

উত্তর নাইজার ও সেনেগালের স্ববর্ণসমৃদ্ধ নদ-উপত্যকাগ্ডলির উত্তরে অবস্থিত 
ঘানা রাজ্য আরবদের কাছে ওয়ানগারা নামে পরিচিত ছিল 

ঘানা ও পশ্চিম নুদ্বানে তার পরবর্তী রাজ্যগুলির সমৃদ্ধির মূলে ছিল উত্তরে সোন। 
রপ্তানী এবং দক্ষিণে লবন ও অন্যান্য পণ্য আমদানির একচেটিয়া অধিকার । 

ঘানার এশর্য আরবদের বিশ্মিত করেছিল। সোনার কারবারই ছিল প্রধান 

কারবার। সোনা ছাড়৷ হাতীর দাত ও অন্যান্য পণ্য রপ্তানী করা হত। দাস 
বপ্তানীও করা হত, কিন্তু ক্রীতদাস প্রথায় যে ধরনের দাস বোঝায় তখন আফ্রিকা 

থেকে পাঠানো দাসরা! মে রকম ছিল না। প্রধানত ধনীগৃহে কাজকর্মের জন্য 
এবং কোন পরিবারের কর্মচারীরূপে কাজকারবার চালানোর জন্য এইসব দাস কেনা 

হত। এদের দাম ছিল খুব বেশি এবং এদের সামাজিক মর্ধার্দাও কম ছিল না। 
ঘানার শক্তি ও এরশ্বর্ষের কাহিনী আফ্রিকা এবং আরব দেশগুলিতে ছড়িয়ে 

পড়েছিল । এই কাহিনী শুনেই ৯৫১ গ্রীষ্টাব্ধে পর্যটক ইবন হকাল লিখেছিলেন যে” 

ঘানার রাজা পৃথিবীর রাজার্দের মধ্যে সবচেয়ে এশর্শালী এবং ঘানার রাজবংশ 

প্রাচীনকাল” থেকে রাজত্ব করছে । ইবন হকাল বলেন যে, তিনি পশ্চিম সাহার! 

অতিক্রম করে দক্ষিণাঞ্চলের বৃহত্রম বাণিজ্য-কেন্্র আওদাগোস্ত-এ উপনীত হয়ে- 

ছিলেন। এই বাণিজ্যকেন্্রও নগরী এখন মৌবিটামিয়াবাসীদের বসতি তেগদাউত্য- 

এর মাটির নীচে অদৃশ্য হয়ে গেছে। 
পর্যটক ইবন হকাল একজন বণিকের একটি রসিদ দেখেছিলেন । রসিদে দেখ 

যায় যে উক্ত বণিক ৪২ হাজার স্বর্ণ দিনার মুল্যের কারবার করেছেন। এই রকম 
মোটা অস্কের কারবার আজকের দিনের পক্ষেও বেশ বড় কারবার সন্দেহ নেই। 

৯৯০ ষটাব্দে ঘানার শাসকরা আওদাগোত্ত নগরীকে তাদের বাণিজ্য ও কর- 
সংগ্রহ ব্যবস্থার আওতায় এনে দুর-পাল্লার আমদানি-রপ্তানী-বাণিজ্যে একচেটিয়া 
অধিকার স্থাপন করেন। ১০৬৭ গ্রীষ্টাব্ধে সঠিক তথ্যের উপর নির্ভর করেই আল 
বকরি দেখিয়েছেন যে, ঘাঁন! রাজের কাযা মাঘান বা সোনার প্রত উপাধিটা অর্থহীন “ 
নয়। বিভিন্ন পণ্যের উপর শুষ্ক বসিয়ে কি করে শ্বর্ধ বাড়াতে হয় তা৷ ঘান! নৃপতি- 
দের বেশ ভালভাবেই জান! ছিল । 

মিশরে আরবদের শাসন যখন স্থুপ্রতিষ্ঠিতব্হয় তখন ইসলাম ধর্মের উন্মাদনা! এবং 
তজ্জনিত এঁক্যবোধ শিখিল হয়ে গেছে । খলিফার পদ নিয়ে তীত্র বিরোধ ও ঘলা- 
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দলি-দেখাদিয়েছে। তবু ধান্দের হাতে যখন.ক্ষমতা এসেছে তাছের নেতৃত্বে আরবদের: 
সাম্রাজ্য বিত্তার ও ধর্মপ্রচার অস্কুপ্ন থেকেছে । তবে বিশুদ্ধ আরব নেতৃত্বের, অরসান 
ঘটেছে, ইসলাম ধর্মে নবদীক্ষিত বারবার ও অন্তান্ জাতি বিপুল ক্ষমতার অধিকারী 
হয়েছে। আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল এবং স্পেন এ সময় আরবদের পদানত। মিশরকে 
কেন্ত্র করে উত্তর আফ্রিকায় গড়ে উঠ্ঠেছে এক বিপুল সমৃদ্ধিশালী রাজ্য । 

১০৬২ শ্রীষ্টাব্বে মৌরিটানিয়ায় আরব বারবার৯ বাহিনী ঘানা রাজ্য আক্রমণ 
করে প্রচণ্ড প্রতিরোধের সন্থ্থীন হয় । ১০৭৬ খ্রীষ্টাব্বের আগে তারা ঘানার রাজধানী 
অধিকার ও লুষ্ঠন করতে পারেনি। এ সত্বেও আরব-বারবাররা শেষরক্ষা করতে 
পারল না, জৃঠের বধরা নিয়ে নিজেদের মধ্যে কলহ-বিবাদের ফলে তারা ছূর্বল হয়ে 
পড়ল তখন ধান আবার তার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করে, তবে আগের বিশাল 
সাম্রাজ্য আর সে ফিরে পায়নি। বিশেষ করে বাণিজ্য ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওয়ায় 
তার অর্থনৈতিক উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এর ফলে ঘান! রাজ্যে ভাঙন ধরে, 
কিন্ত আরও দক্ষিণে মরুভূমি থেকে আরও দুরে বিস্তীর্ঘ কৃষি-প্রধান অঞ্চলে গড়ে 
ওঠে নিগ্রোদের মান্ডে উপজাতির এক বিশাল সামাজ্য যার নাম মালি। মালির 
প্রবল পরাক্রাস্ত সম্রাট স্ুনদিয়াতা রাজত্ব করেন ১২৩০ থেকে ১২৫* সাল পর্যন্ত । 
তীক্বৃদ্ধি সুনদিয়াতা বৃঝেছিলেন যে, ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করলে রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক দিক থেকে তার অনেক সুবিধা হবে। 
স্নদিয়াতা হয়তে। নামেই মুমলমান ছিলেন, কিন্তু তার উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল । 

একজন মুসলিম শাসকের রাজ্য হিসাবে আরব ছুনিয়ায় তার রাজ্য বিশেষ মর্যাদা 
লাভ করেছিল এবং বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটেছিল। গিঁনির পরবর্তাঁ মান্শ! বা 
সম্রাটর মক্কায় হজ করতে যেতেন এবং আরব ছুনিয়ায় অনেক কিছু জেনে দেশে 
ফিরতেন। এই যোগাযোগের ফলে পশ্চিম আফ্রিকার ইসলাম গুধু রাজারাজড়া নয়, 
সাধারণ মানুষের ধর্ম হয়ে ওঠে। স্বাভাবিকভাবেই এর পরিণতি স্বরূপ পশ্চিম আফ্রিকার 
বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চিরাচরিত রীতিনীতি ও নিম্নমকাচ্ুনের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। 

গিনি ও সোংহাই সাম্রাজ্য প্রকৃতপক্ষে বড় সাত্রাজ্য ছিল। মালির সমাটদেয়, 
হকুম বলবৎ হুত নাইজার উপত্যকাস্থিত রাজধানী নিয়ানি থেকে পশ্চিম অতলাস্তিক 
মহাসাগরের উপকূল এবং পূর্বে হাউসাতৃমির সীমাস্ত পর্যস্ত। 

প্রথমে সোংহাই-এর রাজার! মালি সম্রাটের অধীন ছিলেন,কিন্ধ. ক্রমেই মালির, 
১ দুধ আক্কিকায় বারবার উপজাতিগুছ্ির কতকাংশ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত ও জান্বব সন্ধ্যতা- 

প্রভাবিত হরে কিছু কালের জন্ধ আফ্রিকায় এক প্রবল শত পরিণত হয়েছিকা। 
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আধিপত্যের বিরুদ্ধে তাদের মনোভাব তীব্র হয়ে উঠতে থাকে। পঞ্চদশ শতা্ধীর 
মধ্যভাগে (অনুমান ১৪৬৪-৯০ ) সোন্নি আলি মালি-সম্রাটকে পরাজিত করে শ্বাধীন- 
রাজ্য স্থাপন করেন। প্রথমে ইসলাম-বিরোধী রাজ্যরূপে গড়ে উঠলেও পরবর্তী 
শাসক তার মান্ডে উপজাতির সেনাপতি আসকিয়া মহম্মদ (১৪৯৩-১৫২৮) ঘমোংহাই 
রাজ্যে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটান। এ সময় সোংহাই বিপুল শক্তি অর্জন করে 
একটি বিরাট সাআাজ্যে পরিণত হয় । মালির চাইতেও বৃহত্বর এই সাআজ্যের সীমান্ত 

'বিস্তৃত হয় উত্তরে সাহারার লবণ খনিগুলি এবং প্রায় মরক্কোর সীমাস্ত পর্যস্ত এবং 
পূর্বে প্রায় বোরন্ পর্যস্ত। সোংহাই সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিলু গাঁও-এ। মালি 

সাম্রাজ্যের এই্বর্,, শক্তি ও শাসন ব্যবস্থা আরব ও অন্যান্য জাতিকে মুগ্ধ ও বিস্মিত 
করেছিল। খ্যাতনাম! পর্যটক ইবন বতুতা! মালি ভ্রমণ কালে (১৩৫২-৫৩ শ্রষ্টাব ) 
লিখেছিলেন যে নিগ্রোরা ক্চিৎ অন্যায় করে। অন্যান্ত জাতির তুলনায় তাদের 
অন্তায্স সম্পর্কে ভীতি অনেক বেশী । কেউ বিন্দ্মাত্র অন্যায় করলে তাদের স্মুলতান 
তার প্রতি রোন দয় দেখান না। দেশে সম্পূর্ণ নিরাপত্ত| বিষ্কমান। পর্যটক বা 
অধিবাসী কারুরই ডাকাত ব। গুগ্ডাদের হাতে পড়ার কোন ভয় নেই। 

বাণিজ্য ও কৃষি মালিকে সমৃদ্ধিশালী করে তুলেছে এবং বিদেশী ও ব্যবসায়ীরা 
মালিতে নিরাপদে বাস করতে ও কেনাকাট। করতে পারে একথাও ইবন বতুতা 
-বলেছেন। 

মালির সবচেয়ে বিখ্যাত সম্রাট মুসা কায়রে! হয়ে মন্ধ! যাওয়ার সময় তার এশ্বর্ষের 
পরিচয় দিয়ে দারুণ চাঞ্চল্য স্গ্টি করেছিলেন। তিনি এত সোন। সঙ্গে করে নিয়ে 

গিয়েছিলেন যে, কায়রোর বাজারে এই সোনা ছাড়ার ফলে মিশরে সোনার দর পড়ে 
যায়। “নিগ্রোদের প্রভৃ* নামে খ্যাত মানস! মুসাদের সাম্রাজ্য মালিই ইয়োরোপে 
পশ্চিম আফ্রিকার প্রথম মানচিত্রে স্থান লাভ করে। 

সআাট মুসার দেখাদেখি সোংহাই সম্রাট আসকিয়! মহম্মদ মক্কা ভ্রণ কালে আরও 
জ'কজমকের সঙ্গে তার বিপুল এশ্র্ষের পরিচয় দেন। 

মধ্যযুগে ছোটবড় আরও অনেক রাষ্ট্র কৃষ্ণ আফ্রিকায় গড়ে উঠেছিল । এগুলির 
মধ্যে বেনিন রাষ্ট্র বিশেষ উদ্লেখযোগ্য । পতৃগীজদের আগমনের তিনশ বছর আগে 
বেনিনের রাজবংশ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে । বেনিনের নাগরিক 
সভ্যতা ইয়োরোপীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং তাদের মতে বেনিন ইয়োরোপীয় 
নগরীগুলির সমতুল্য ছিল। ১৬০২ গ্রীষ্টাব্ধে জনৈক ওলন্দাজ এই বেনিন নগরী দেখে 
লিখেছিলেন শহরটা থুব বড় বলেই মনে হুয়। শহরে প্রবেশ করলে আপনি এক 
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বিরাট চওড়া রাস্তা পাবেন, বীধানো নয়, তবে আমস্টারডামের ওয়ারমোজ সরণী 
থেকে ৭1৮ গুণ চওড়া, সোজ। চলে গেছে কোথাও বাকেনি। 

মধ্যযুগে ক আফ্রিকার সভ্যতা ও সংস্কৃতি উন্নত স্তরে উঠেছিল । ভাস্কর্য, মৃৎশিল্প, 
ধাতুনিমিত দ্রব্য, দারুশিল্প গ্রভৃতির নিদর্শন তার সাক্ষ্য বহন করছে। 

নির্মম প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিজেদের নিজন্ব পদ্ধতিতে সংগ্রাম করে এবং প্রাচীন 
মিশরীয় তথা ভূমধ্য সাগরীয় সভ্যত| ও মধ্যযুগে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত আরবদের 
সভ্যতার সংস্পর্শে এসে কচ আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ যখন তাদের অর্থ 
ব্যবস্থা, সমাজ ও রাষ্ট্রকে দৃঢ়তিত্তির উপর স্থাপন করে আরও এগিয়ে যাওয়ার জন্য 
্রস্তত হয়েছে ঠিক তখনই কৃষ্ণ আফ্রিকার দিগন্তে ঘনিয়ে এল সংকটের কালো! মেঘ। 
লোকসংখ্য। বৃদ্ধি ও জমির অভাব এই সংকটের প্রধান কারণ নয়, এর প্রধান কারণ 

হল ইয়োরোপে লুষ্ঠনধর্মী বণিক সভ্যতার অভ্যুদয় । 
কৃষ্ণ আফ্রিকার এই সংকটকাল, সংকট বিধ্বস্ত কৃষ্ণ আফ্রিকার ছুর্গতি এবং সংকট 

ত্রাণে কৃষ্চ আফ্রিকার সংগ্রাম_বিশেষ করে, পর্তুগীজ উপনিবেশগুলিতে মুক্তি 
যুদ্ধের প্রসার ও আংগোলা, মোজাম্বিক, কেপ ভারদে, সাও তোম প্রভৃতি স্বাধীন ও 
সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবওয়েতে ( রোডেশিয়! ) 
কৃষ্ণ আফ্রিকার শেষ মৃক্তিযৃদ্ধের সুচনা এই গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য বিষয়। 



পোনা? হলদে; চকচকে মূল্যবান সোনা? 

“এর অনেকখানি সাদাকে কালো, 

মন্দকে ভাল, 

ভুলকে ঠিক, নীচকে মহৎ, 
বৃড়োকে যৃবা, ভীরুকে বীর 

বানাতে পারে 

সেক্সপীয়র £ টাইমন অব এধেন্স 

“আমি দেখেছি পৃথিবীর এই অংশে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সমন্ত বিবাদ- 
বিসম্বা্দের অন্তৃহাত চমৎকার ও আধ্যাত্মিক হলেও এ সবের শেষ লক্ষ্য, ও প্রকৃত উদ্দেশ 

হল সোনা, প্রাধান্য এবং পার্ধিব গৌরব |”  - ক্যাপ্টারবেরির আর্চ বিশপ, ১৬৯০ 

সোনার জন্য পাগল হয়ে উঠল ইয়োরোপ। শুধু ব্যক্তির নয়, রাষ্ট্রও এরর 
মূলে আছে দোন! এই ধারণা তখন ইয়োরোপকে পেয়ে বসেছে। এর আমল কারণ 

হল সমাজে উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তন। মানুষ তার উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে 
প্রবল জলশ্রোতের সাহায্যে ময়দার কল চালানো, ভারি ভারি হাতুড়ি ব্যবহারের, 
খনি থেকে আবরিক ধাতু উত্তোলনের কৌশল আয়ত্ত করেছে। ধাতু গলানো এবং 
ত। ব্যবহারোপযোগী করার নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হওয়ায় ধাতু শিল্পে বিশেষ অগ্রগ্গতি 
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খঘটেছে। জমৃদ্রগামী বড় বড় উন্নত ধরনের জাহাজ (কারাভেল ) তৈরী করা সম্ভব 
হুয়েছে। 

অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের ক্ষেত্রেও অনেক অগ্রগতি ঘটেছে । আগের থেকে অনেক 
নিভূলভাবে লক্ষ্যভেদ করার মত বন্দুক ( মাসকেট ) তৈরী হয়েছে। মৃদ্রণ-যন্ত 

'আবিষ্কৃত হওয়ায় বই ছাপার ন্ুবিধ! হয়েছে । 
এর নিট ফল দীড়াল এই যে, একদিকে বেশ বড় আকারের কারখান৷ গড়ে উঠতে 

লাগল, অন্যদিকে উৎপার্দন আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেল। এসব ব্যাপারে 
সবচেয়ে উৎসাহী ছিল বণিকরা এবং এবার তারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল । তাদের 
হাতে তখন বিপুল অর্থ। বাণিজ্য ভ্রুত বেড়ে চলেছে, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য অবাধ 
স্বাধীনতা ও আরও বেশী সুযোগ সুবিধার দাবিতে বণিকশ্রেণী সোচ্চার হয়ে উঠল । 
রাজারাজড়া ও সামস্তদের অর্থের প্রয়োজন বাড়ছে, অথচ আয় বাড়ছে না, কাজেই 
তাদের হাত পাঁততে হচ্ছে বণিকর্দের কাছে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের দীবি-দাওয়। মেনে 
নিতে হচ্ছে। এইভাবে সামন্ততন্ত্রের শেষের সে দিনঃ ঘনিয়ে এল। 

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে এ সব ব্যাপার প্রধানত ঘটল পতুগাল ও স্পেনে। 
এই ছুটি দেশ এই সময় ইয়োরোপে সবচেয়ে সমৃদ্িশালী ও প্রবল হয়ে উঠেছিল । 

বাণিজ্য বাড়ছে, আরও বাড়াতে হবে, কিন্তু তার জন্য চাই আরও সোনা রূপো। 
কারণ এগুলে। সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মুল্যবান ধাতু । মুল্যের প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতা 
এই ধরনের স্থায়ী ও সঞ্চয়যোগ্য ধাতুরই আছে। কাজেই “সোনা চাই, আরও মোন! 
চাই” এই রব উঠল। 

বণিকদের দৌলতে রাজারা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন, সামস্তদের উপর তাদের 
নির্ভরতা অনেক কমে গিয়েছিল । তাই রাজারা! বণিকদের দাবি সমর্থন করে ক্ষান্ত 
থাকলেন না, তার! তাদের সোনারূপা সংগ্রহের সমস্ত উদ্ভোগে সর্বতোভাবে সাহায্য 
করতে লাগলেন। 

আরবদের সঙ্গে দীর্ঘকাল যৃদ্ধে লিপ্ত থাকার ফলে স্পেনীয় ও পতুগীজরা ছু*টি 
এঁক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হয়েছিল। ক্রমে আরও শক্তি সঞ্চয় করে তারা আরবদের 
কবল.থেকে শুধু তাদের দেশকে মুক্ত করতে সমর্থ হল তা নয়, তারা আরবদের, 
জিত্রালটার প্রণালী পার করে দিয়ে একেবারে মরক্ধোয় হাজির হয়েছিল । মরকোয় 
তারা আর সুবিধা করতে পারেনি । . কিন্তু এইসব অভিষানে তারা অনেক অভিজ্ঞতা 
সঞ্চয় করেছিল। অনেক কিছু জেনেছিল। তার! জানতে পেরেছিল যে, সাহারা 

মরুভৃমিক্ক- ওপারে গিঁনি বলে একটি রাজ্য আছে বার সোনার ভাগার অফুরন্ত | পুর্ব 
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আফ্রিকায় আরবর! জলযানে যাতায়াত করে এবং আরব ভৌগলিরুরা মনে করেন যে, 
সমগ্র আফিকা মহাদেশ সমুদ্রবেটিত এ খবরও তারা পেয়েছিল । ৃ 

পঞ্চদশ শতাবীতে ইয়োরোপে এশিয়া ও আফ্রিকার পণ্যসস্ভার এসে গৌঁছুত 
ভেনিসের মাধ্যমে । ভেনিসের বিপুল এশ্বর্য ও সমৃদ্ধি দেখে ইয়োরোপের অন্তান্ 
দেশের বণিকর! হিংসায় জলে পুড়ে মরত, কিন্ত কিছু করার ছিল না। ভেনিসের 
সঙ্গে যোগ ছিল মুসলমান বণিকদের | তাদের অসংখ্য বাণিজ্যতরী এসে ভিড়ত ভেনিস 
ও ইতালীর বিভিন্ন বন্দরে। মুনীফার সিংহভাগ পেত ভেনিসের ব্যবসায়ী ও 
বণিকরা। ভেনিসকে হটাতে হলে প্রবল পরাক্রাস্ত মুসলিম শক্তিকে হটাতে হয়। 
তখনও পর্যস্ত সে রকম কিছু করার ক্ষমতা ইয়োরোপের কোন দেশেরই হয়নি । কাজেই 
বাণিজোর নতুন পথ উন্মুক্ত করার চেষ্টাতেই উঠে পড়ে লেগে গেল ইয়োরোপের 
বিভিন্ন বাষ্ট্র। এ ব্যাপারে অগ্রণী হল স্পেন ও পর্তুগাল । 

দুঃসাহসী অভিযাত্রী দল বেরিয়ে পড়ল নতুন বাণিজ্য পথ ও নতুন দেশের সন্ধানে । 

সেদিন ভারতবর্ষের নাম ফিরত ইয়ৌরোপের বণিকদের মুখে মুখে । আশ্চর্য, এশ্বর্ধভর। 
ভারতবর্ষ তার্দের কাছে ছিল এক পরম বিল্ময়। এই আকাঙ্জিত দেশের উদ্দেশ্যেই 
পাড়ি দিয়েছিলেন সীমাহীন মহাসমুত্রে স্পেনের কলম্বাস। স্পেনের রাজা হেনরি 

(ধিনি নৌঅভিযানে সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্যে হেনরি গ্ঘ ম্যাভিগেটর নামে 
ইতিহাসে খ্যাত হয়েছেন) এবং বণিকর। সবকিছু যোগাড় করে দিয়েছিলেন 
কলম্বাসকে। তুল পথে অগ্রসর হয়ে কলম্বাস পৌছেছিলেন এক নতুন মহাদেশ 
আমেরিকায়। তার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, তিনি ভারতবর্ষেই উপনীত হয়েছেন, 
দেশে ফিরেও তিনি সেই কথাই বলেন। এর পরেই শুরু হয় স্পেনের সাম্রাজ্য 
বিস্তারের পর্ব। মে আর এক কাহিনী । 

ভারতবর্ষে যাওয়ার নতুন পথ আবিষ্কারের গৌরব অর্জন করেছিল পতুগীজরা। 
আফ্রিকা মহাদেশ প্রদক্ষিণ করে ভাস্কো-দা-গামার নেতৃত্বে সহ অভিযাত্রীদল 
ভারতবর্ষের মাটিতে প। দিল ১৪৯৭ খ্রীষ্টাবে। 

স্পেন ও পতুগালের নৌ-অভিযান আমেরিকা ও আফ্রিকার আিবাসী মানুষদের 
জীবনে এক ভয়ঙ্কর অভিশাপ ডেকে আনল । রর 

পতুগীজ অভিযাত্রীদল কৃষ্ণ আফ্রিকায় প্রথম পদার্পণ করে ১৪৪৪-৪৫ গ্রীষ্টাবে। 
তারা উপনীত হয় কেপ ভারদে দ্বীপপুঞ্জে এবং সেনেগাল নদীর মোহনায়। মালি 

রাজ্যের খবর পতুগীজয়া আগেই পেয়েছিল । তারা মালির সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক 
স্থাপনের উদ্দেশ্তে কেপ ভারদে দ্বীপপুঞ্জে ঘাঁটি গাড়ল। ১৪৭১ গ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই 
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'পতুিজরা গোল্ড কোস্ট বা স্বর্ণ উপকূলে হাজির হল। সোনার ছড়াছড়ি এই 
অঞ্চলে, তাই এই অঞ্চলের নাম স্বর্ণ উপকূল। পতুগীজর! খুব খুসী। অন্যান্ত 
ইয়োরোপীয় শক্তি যাতে স্বর্ণ উপকূলে পদার্পণ করতে না পারে তার জন্য ১৪৮২ সালে 
তারা এলমিনে সারি সারি ছুর্গ নির্মাণ করে নিজেদের ঘাটি শক্ত করল। ইতিমধ্যে 
বেনিন ও আরও ছুটি শক্তিশালী আফ্রিকান রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগ স্থাপিত হওয়ায় পর্তু- 
'গীজর1 আফ্রিকায় তাদের ব্যবসা বাণিজ্য ও প্রভাব বাড়ানোর সুযোগ পেল। 

১৪৮৮ ্রীষ্টাবে বার্ধেলোমিউ দিয়াজ আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করে কেপ অব গুভ হোপ 
অতিক্রম করলেন। এর পরেই পে্দরো দা বৌভিলহীন চিরাচরিত পথ ধরে পৌঁছলেন 
ইথিওপিয়। ও ভারতবর্ষে । ভাসকো-দা-গামার সাফল্য এরই পরিণতি । 

পতুগিজদের এই সাফল্য মিশর ও ভেনিসকে উদ্িগ্ন করে তুলল। ভারত 

মহাসাগরে তারা পতুগীজদের আক্রমণ করল। ৯৫০৯ খ্রীষ্টাব্ধে দিউ-এর উপকূলে 
এক প্রচণ্ড নৌযুদ্ধে জয়ী হয়ে পতুগীজরা! তাদের শক্তির পরিচয় দিল। পরতৃগীজর 
একদিকে মেনেগাল থেকে লোহিত সাগরের ষে কোন অঞ্চল থেকে উত্তর আফ্রিকায় 
প্রবেশ করার পূর্ণ স্বাধীনতা পেল এবং অন্যদিকে ভারত মহাসাগরের পশ্চিমাংশের 

সমগ্র বাণিজ্য তাদের করায়ত হল। 

তুরকীর! (অটোম্যান টার্ক) এ সময় পরাক্রাস্ত হয়ে ওঠায় পর্তুগীজরা প্রবল 
'বাধার সগ্গুধীন হয়। কিন্তু ১৫৭১ শ্রীষ্টাব্ধে লেপাস্তোর নৌ-ৃদ্ধে তুরকীদের পরাজয় 
সে বাধা দূর করে দেয়। প্রকৃতপক্ষে তুরকীর্দের পরাজয় ইয়োরোপের উদীয়মান 
অন্তান্ত শক্তির প্রাচ্য অভিযানের পথ উন্মুক্ত করে । 

স্পেন ও পর্তুগাল উপনিবেশ ও বাণিজ্য বিস্তার করে ইয়োরোপের সবচেয়ে 
সমৃদ্ধিশালী দ্বেশে পরিণত হওয়ায় হুল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের বণিকরা 
তৎপর হয়ে ওঠে । শুরু হয় তীব্র রেষারেষি। 

কু আফ্রিকায় এ সময় একটা বড় রকমের পরিবর্তন ঘটতে থাকে । 

সম্ভবত স্রীষিয় প্রথম শতাব্দী থেকে পঞ্চম শতাবীর মধ্যে ইন্দোনেশীয়রা দুর্লজ্ঘয 
'মহাসমুদ্ধে পাড়ি দিয়ে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে উপনীত হয়েছিল। কোন কোন 
পণ্ডিত মনে করেন যে, পারসিকরাও এই সময়ে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে ব্যবসা- 
বাণিজ্যের উদ্দেশ্তে হাজির হয়েছিল । পরে আরবরাও যায়। এই সব অভিযাত্রীরা 
আফ্রিকার অভ্যন্তরভাগেও প্রবেশ করে। এদের কাছ থেকে আফ্রিকানরা নতুন 
নতুন ফসল ফলাতে শেখে । এ ব্যাপারে ইন্দোনেশীয়রাই তার্দের বিশেষ. সাহায্য 
করে বলে মনে হয়। 
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ইন্দোনেশীয়র। শুধু ব্যবসা! বাণিজ্যের মধ্যে তাদের তৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখেনি। 
তারা মাদাগাসকার ( আজকের মালাগাসি ) দখল করে সেখানে আধিপত্য স্থাপন 

করে। 

ইন্দোনেশীয়দের কাছ থেকে আফ্রিকানরা কলা, নারকেল, লবঙ্গ, আদা, গোল- 
মরিচ, আখ প্রভৃতি চাষ করতে শেখে । অম্বতফল আমের খবরও তার! ইন্দো- 

নেশীয়দের কাছ থেকে পাক । নিকৃষ্ট এক ধরনের ধানের আবাদ আফ্রিকানরা অনেক 

আগে থেকেই করত। ইন্দোনেশীয়র! তাদের উৎকষ্ট ধানের আবাদ করতে শেখায়। 
নতুন নতুন ফদল আফ্রিকানদের খাগ্যাভাব দ্র করতে সাহায্য করে এবং এর ফলে 
জনসংখ্যা ক্রুত বৃদ্ধি পায়। জনসংখ্যা বাড়তে থাকার সঙ্গে সঙ্গে জমির চাহিদা 

বেড়ে যায়। এক উপজাতি অন্ত উপজাতির জমি, এক রাজ্য অপর রাজা অধিকার 
করার জন্য লড়াইতে নেমে পড়ে । 

কৃষ্ণ আফ্রিকার অভ্যন্তরে এই ধরনের বিবাদ বিসম্বাদ অন্য অনেক দেশের মতই 
স্বাভাবিকভাবে ঘটেছিল এবং বাইরে থেকে কেউ হস্তক্ষেপ না করলে এর ফলে 
স্বাভাবিকভাবেই বড় বড় রাজ্য গড়ে উঠতে পারত । বিভিন্ন উপজাতির সংমিশ্রণে নতুন 
নতুন জাতিসভার উত্তব হত। কিন্তু তা হল না, লৌহ্যুগ যখন বড় রকমের 
পরিবর্তন ঘটাতে চলেছে, যখন নতুন নতুন ফসল ফলিয়ে আফ্রিকানর! কুষি সম্পর্দের 
অধিকারী হয়েছে ঠিক তখনই তাদের ছুয়ারে হানা দিল ইয়োরোপীয়র!। 

পতুগিজদের সংস্পর্শে এসে আফ্রিকানরা! ভুট্টা, চীনাবাদাম, আনারস, মিষ্ট- 
আলু, টম্যাটো, কোকো, তামাক, পেঁপে, লাউ, লঙ্কা প্রভৃতি চাষ করতে শেখে । 
এ সবই আমেরিকার শন্ত। এর ফলে জমির চাহিদা আরও বেড়ে যায় এবং 
বিবাদ বিসম্বাদও তীব্রতর হয়। কিন্তু অভ্যন্তরীণ বিরোধের চাইতেও অনেক বেশী 
বিপদ দেখা দিল ইয়োরোপীয়দের অধিকার বিস্তারকালে । এই বিপদের মূলে ছিল 
আফ্রিকার প্রতি ইওরোপীয় শক্তিবর্গের লৃন্ধ দৃষ্টি 
পতুগীজরা যখন আফ্রিকায় পদ্দার্পণ করল তখন আফ্রিকার কোন জায়গা দখল 

করার বাসন! তাদের ছিল না। আমেরিকা ও এশিয়ার দিকেই পতুগীজ ও অন্যান্য 
ইওরোপীয় শক্তির দৃহি তখন নিবন্ধ। সোনা! ও হাতির দাত সংগ্রহ করা এবং 

সুবিধামত স্থানীয় অধিবাসীদের ধরে দাসরূপে চালান দেওয়া-_এই ছিল পতুগীজদের 
,কাজ। এর জন্য আফ্রিকার অভ্যস্তরভাগে প্রবেশ করার প্রয়োজন তাদের হয়নি। 

এ সময় অর্থাৎ পঞ্চদশ-যোড়শ শতাবীতে কৃষ্ণ আফ্রিকায় কৃষি ও ব্যবসা বাণিজ্যের 

প্রসার ঘটার ফলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বড় রকমের 

১৫ 



পরিবর্তনের স্থচনা হয়। ধীরে হলেও অনিবার্ধভাবে কৃষ্ণ আফ্রিকায় সামস্ততাস্ত্িক' 

সমীজব্যবস্থা গড়ে উঠতে থাকে । চিরাচরিত রীতিনীতি ও প্রথার পরিবর্তন ঘটিয়ে 

রাজার। নির্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হয়। রাজারা ও তাদের পারিষদবর্গের অধিকাংশ 

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় ইসলামী রীতিনীতি ও আইনকানুন প্রাধান্য লাভ করে এবং 

এর ফলে পরিবর্তন ভ্রততর হয়। ষোড়শ শতাব্ধীর শেষ দিকে কৃষ্ণ আফ্রিকার 

অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্র বোরন্থ তুরকীদের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করে এবং 

তুরকী সামরিক শিক্ষাদাতাদের নিয়োগ করে আধুনিক ঠৈন্তবাহিন্নী গড়ে তোলে । 

দাস ব্যবসায় প্রসার লাভ কালে এর মারাত্মক পরিণতি ঘটে 

ষাই হোক, চতুর্দশ শতাবীতে প্রাচীন কানেম রাজবংশ বুলালা উপজাতির হাতে 

পরাজয় বরণ্ করে তাঁদেরই সাত্রাজ্যের বোরুতে যখন আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন 

তখন তীরা আবার প্রবল হয়ে উঠবেন এ কথা কেউ ভাবেনি । আগ্মেয়ান্ত্র সজ্জিত 

বোরন্ু্রাজ মাই ইদ্রিস আলুমার সৈন্যবাহিনী গুধু বুলালাদের প্রতিহত করল না, 

চাঁদ হ্রদের উত্তর ও পূর্বদিকে বুলালাদের উপর বৌরহ্ুরাজের আধিপত্যও প্রতিষ্টা করল। 

কালক্রমে চাদ হৃদের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে বোর সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র্রপে 

পরিগণিত হল। 
শুধু বোরনু নয়, ইয়োরোপীয়দের আগমনকালে পশ্চিম ও দক্ষিণ আফ্রিকায় বেশ 

কয়েকটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। বাণিজ্যই ছিল এই সব রাষ্ট্রের আয়ের 

প্রধান উপায়, তাই ইয়োরোগীয়দের সঙ্গে বাণিজ্য করার স্বৃবিধা লাভের উদ্দেশে এই 

সব রাষ্ট্রে সমুব্রোপকূল পর্যস্ত আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে । সোনা, হাতির দাত, 

মশল! এবং দাসের বিনিময়ে এই অব রাষ্ট্র পেত কাপড়চোপড়, লোহা ও অন্যান্য ধাতু 

দিয়ে তৈরী জিনিসপত্র, মদ, আগ্মেয়াস্্র। ক্রমেই সোনা ও অন্যান্য জিনিসের চেয়ে 

দাসের কার বাড়তে থাকল এবং রাজা থেকে আরম্ভ করে অর্থলোভী বু লোক 

দাস-ব্যবসায় মেতে উঠল । 
দাস-ব্যবস! ব্যাপক আকারে গুরু করে পতুগীজরা । ১৫৯০ খ্ীষটাব্ৰ থেকেই তারা 

স্পেনের অধিকৃত দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে দাস চালান দিতে থাকে। 

নিজেদের উপনিবেশগুলিতেও তারা গোড়া থেকেই দাস চালান দিত। সপ্তদশ 

শতাব্বীতে ব্রিটেন, হুল্যাণ্ড ও ফ্রান্স যখন উপনিবেশ বিস্তারে মেতে উঠল তখন 

দাস-ব্যবসায়ও ফেঁপে উঠল। পুঁজিবাদের অত্যুদয়ের এই আদিযুগে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, 

ব্রাজিল প্রভৃতি অঞ্চলে বড় বড় আখের বাগিচা গড়ে উঠে। চিনির চাহিদা ক্রমাগত 

বৃদ্ধি পাওয়ায় ইয়োরোপীয় দেশগুলি নিজ নিজ উপনিবেশে চিনি উৎপাদনে মনোনিবেশ 
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করে। আখের চাষ ও চিনি উৎপাদনের জন্য খুব বেশী লোকের দরকার হয়। 

লোকের চাহিদা! মেটানোর একমাত্র উপায় ছিল দাস সংগ্রহ করা । 
ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসীরা এশিয়ায় তাদের উপনিবেশগুলি থেকে দাস বা 

খত লিখে দেওয়া শ্রমিক সংগ্রহ করত, কিন্তু তাতে চাহিদা মিটত না। কাজেই 

আফ্রিকা থেকে দাস আমদানি করা ছাড়া উপায় ছিলনা । প্রথম দিকে আফ্রিকায় 
পর্তুগালের আধিপত্য থাকায় পতু'গীজরাই দাস-ব্যবসায়ে অগ্রণী হয়। দাস-ব্যবসায়ে 
পতুগালের প্রাধান্য বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। ওলন্দাজরা ১৬৪২ খ্রীষ্টান স্বর্ণ উপকূল 

থেকে পতুগীজদের বিতাড়িত করার পর থেকেই পত্ুগীজর! দাস-ব্যবসায়ে প্রাধান্য 
হারায় । শেষ পর্যন্ত দাস-ব্যবসায়ে প্রাধান্য লাভ করে ইংল্যাণ্ড। * 

দাস ব্যবসায়ের ক্রমবিস্তারের সুচনা কাল থেকেই কৃষ্ণ আফ্রিকার আধুনিক 

ইতিহাস শুরু । 
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ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা 
কালো অবগ্ুঠনের তলে 

আছিলে অপরিচিতা তব প্রতিবেশিনীর কাছে। 
রূপমদোদ্ধত ইয়ুরোপ 

দন্দ্যু-বেশে গিয়েছিল দীপহীন তোমার প্রাঙ্গণে_ 

তোমার বক্ষের পরে চালায়েছে রথ, 

যেখানে বেদনা-ভরা মানব-হ্ৃদয় 

তরুচ্ছায়ে ছিল প্রসারিত। 

সভ্যের বর্বর লোভ নগ্ন করেছিল অন্ধকারে 
নির্লজ্জ অমানুযিতা । 

_-রবীন্দ্রনাথ 

ক্রমে আফ্রিকায় সোন1, হাতির দাত এবং অন্যান্ জিনিসের কারবারের চাইতে 

দ্বাসের কারবারই বেশী ফেঁপে উঠল । দাস-ব্যবসায় ফেঁপে ওঠার পিছনে ছিল এক 

মর্মান্তিক ইতিহাস। স্পেন ও পততু'গালের অভিযাত্রী-বাহিনী শঠতা, বিশ্বাসঘাতকতা 
এবং আধুনিক আগ্রেয়াস্ত্রের সাহায্যে আমেরিকা মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে 
আদিবাসীদের (কলম্বাস এই আদিবাসীদের ভারতীয় বলে ধরে নেওয়ায় ইত্ডিয়ান 
বলা হয় এবং গায়ের রং তামাটে বলে “রেড' বা! লাল বলে বিশেষিত বরা হয় ) 
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প্রায় নির্মূল করে দেয়। আদিবাসীরা নতি স্বীকার করেনি। এই অপরাধে তাদের 
ছোট বড় নিধিশেষে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এর ফলে দেখা দেয় লোকাভাব । 
কাজের লোক চাই, নইলে কাজ চলবে কি করে? অতএব বিজেতাদের নজর পড়ল 

আফিকার উপর | মান্ুব-শিকারের ধুম পড়ে গেল কৃষ্ণ আফ্রিকায় । পর্তুগাল তখন 

আফ্রিকায় স্ুপ্রতিষ্ঠিত। সোনা, হাতির ধ্াত ও দাস রপ্তানি এবং ইয়োরোপ থেকে 
আফিকায় কাপড়-চোপড়, লোহা ও ইস্পাতের তৈরী জিনিসপত্র, মদ ও আগ্েয়ান্ত 

আমদানির কারবার তার জমে উঠেছে। স্পেনের সঙ্গে চুক্তি করে পতু'গালই 
প্রতিবছর চার হাজারের উপর দাস সরবরাহের দা্িত্ব নিল। পতু'গালের অধিকৃত 
ব্রাজিলের জন্যেও বহু দাসের দরকার হয়। চিনির কারবার যত বাড়তে থাকে দাসের 
চাহিদাও তত বাড়ে। বিরাট বিরাট আখের বাগিচার জন্য হাজার হাজার লোকের 
দরকার হয়। 

এবার অন্ধকার মহাদেশের অনগ্রসর ও অসভ্য মানুষদের শ্রীষ্ট-ধর্মে দীক্ষিত 
করে সভ্য করে তোলার “*পবিজ্র দায়িত্ব” এবং আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সন্ভাব 
বজায় রেখে ব্যবসা-বাণিজ্য করার আইনসম্মত পশ্থা শিকেয় তুলে যেন-তেন-প্রকারেণ 
ানষ শিকারে নেমে পড়ল পত্তুগীজরা। দাস-ব্যবসায়ের জন্য পশ্চিম আফ্রিকার যে 
বিস্তীর্ণ উপকূল ভাগ “দাস উপকূল” (শ্লেভ কোস্ট ) নামে পরিচিত হয়েছিল সেই 
উপকূল ভাগের বিস্তীর্ণ অঞ্চল দেখতে দেখতে জনশূন্য হয়ে গেল। দাস সংগ্রহের 
উদ্বেশ্তে পত্তৃগিজর! কৃষ্ণ আফ্রিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে শুরু করল। 

১৪৮২ স্রীষ্টাব্দে পতুগীজরা আফ্িকার অন্যতম বৃহত্তম রাষ্ট্র বাকংগে।র সংস্পর্শে 
আমে। বান্টু জাতির এই রাজ্যের রাজাকে বল! হত মানিকংগো। রাজধানীর 
নাম ছিল ম্বান্জা কংগো (বর্তমান আখগোলার উত্তরাঞ্চলের সান সালভাদোর )। 

সম্ভবত চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কাতাংগার 
লুবা সভ্যতার এঁতিহ্বাহী কোনে গোষ্ঠী এই অঞ্চল দখল করে বাকংগে! রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করে। বাকংগো রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার সুদক্ষ কর্মকার রূপে প্রসিদ্ধি লাভ 
করেছিলেন। বেশ বোঝা যায় ষে, বিজয়ী গোষ্ঠী অস্ত্র নির্মাণে এবং যৃদ্ধ পরিচালনায় 
নিপুণ ছিল । 

বাকংগো রাজ্যের আয়তন ছিল বিশাল এবং এর লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ২৫ লক্ষ। 

সামস্ত-ন্পতিদের মাধ্যমে বাকংগো রাজ তাঁর রাজ্য শাসন করতেন। এই রাজ্যের 
সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অনেক ছোট ছোট রাজ্য ছিল। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হুল ন্দোংগো রাজ্য । এই রাজ্যের রাজাদের বংশাহুক্রমিক উপাধি ছিল ন্গোল!। 
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এই নৃগোল! থেকেই আংগোল! নামের উৎপত্তি হয়েছে । 

পতুগীজরা বাকংগো রাজ্যের উপর প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্তে পার্্রী, রাজমিস্তি 
স্বত্রধার এবং দক্ষ কারিগরদের বাকংগো রাজের কাছে পাঠিয়ে দিল। মানিকংগে! 
তার পরিবারবর্গ এবং কয়েকজন বড় বড় সামস্ত শ্রীষটধর্ম গ্রহণ করলেন। 

রাজধানীতে গড়ে উঠল প্রস্তর নিগ্নিত অট্টালিকা শ্রেণী। তরুণ কংগোলীদের 
আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্তে ইয়ৌোরোপে পাঠানো হ'ল । এক- 
কথায় বল! যায় যে, পতু'গীজ অভিভাবকত্বে বাকংগে! রাজ্য আধুনিক জীবনের পথে 
পদক্ষেপ করল। কিন্তু অভিভাবক বা কল্যাণকামীর আসল চেহারা! উদ্ঘাটিত হ'তে 
বেশী দিন লাগল ন|। 

ন্জিংগ1 মৃবেন্বা নামক রাজ সিংহাসনের একজন উত্তরাধিকারী শুধু আনুষ্ঠানিক- 

ভাবে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেই ক্ষান্ত থাকলেন না, দেশের মানুষকে তিনি সকল দিক 
থেকেই আধুনিক করে তুলতে চাইলেন। শ্রীষটধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর নৃজিংগার 
নতুণ নামকরণ হয় আলফন্সে।। ১৫০৭ খ্রীষ্টান্ধে সিংহাসনে আরোহণ করার পর 

তিনি নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টান রূপে দেশকে পশ্চিম ইয়োরোপের দেশগুলির আদর্শে গড়ে 
তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তার এই চেষ্টায় বাদ সাধল পতু'গীজরা। 
দাসের চাহিদা! বেড়ে চলেছে, অথচ দাস সংগ্রহ করা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে। 

দাস-ব্যবসায় নিষিদ্ধ করার কথা আলফন্সে। ভাবেননি, কারণ ইয়োরোগীয় 
পণ্যাদ্দির বিনিময়ে কিছু সংখ্যক দাস যোগান না দিয়ে তার উপায় ছিলনা, কিন্ত 
আধুনিক শিক্ষিত মানুষ হিসাবে তিনি দাস-ব্যবসায়কে ভাল চোখে দেখতেন না । 
তার এই মনোভাব পত্তুগীজর! পছন্দ করেনি। ফলে পতু'গীজ সাহায্য বন্ধ হয়ে গেল। 
এবার পর্তুগীজ অভিযানের নতুন পর্যায় শুরু হল। পশ্চিম-মধ্য আফ্রিকাতে “সভ্যের 
বর্বর লোভ” নির্লজ্জভাবে আত্মপ্রকাশ করল । র 

কুষ্ণ আফ্রিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে মান্য শিকার করার দায়িত্ব অর্পণ কর! হল 
পাউলে! দিয়াস দি নোভায়েসের উপর । ১৫৭৫ গ্রীষ্টাব্বে লোয়ানদায় ঘটি স্থাপন 
করে পাউলে। দি দিয়স বাকংগো। রাজ্যের সীমান্তবর্তী ন্দোংগোর রাজাদের 
( নৃগোল! ) বিরুদ্ধে শতাব্দীব্যাপী সামরিক অভিযানের সুচনা করলেন। 

তখনও বাকংগে রাজ নিশ্চিন্ত । আইনত তার অধীনম্ত হলেও নৃগোলাদের 

রাজ্যে কি ঘটছে না ঘটছে তা নিয়ে মানিকংগ মাথা ঘামাতে রাজী হলেন না । 
পর্ত,গীজরা মান্থুষ শিকারের জন্যে তখন পাগল হয়ে উঠেছে, মানুষের সন্ধানে তারা সর্বত্র 
ছুটে বেড়াচ্ছে। এই অবস্থায় বাকংগো! রাজ্য বাদ পড়ার কোনো সম্ভবনা ছিলনা! । 
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স্বল্পকালের মধ্যেই বাকংগো! রাজ্যের দক্ষিনাঞ্চলে হান! দিল পর্ত,গীজদের ভাড়া করা 
কৃষ্ণাঙ্গ শিকারীর দল। আলফনসো! তখন নেই) ১৫৪৩ খ্রীষ্টাবে তার মৃত্যু হয়। 
তার উত্তরাধিকারীরা পতুগীজদের কাগ্ডকারখান! দেখে উদ্বিগ্ন ও বিচলিত হয়ে বার,. 
বার পোপের কাছে আবেদন জানাতে থাকেন। বাকংগোর খৃষ্টান রাজার্দের 
আবেদনে পোপ সাড়া দিলে একট। কিছু ব্যবস্থা হবেই এই বিশ্বাস তাদের ছিল। 

পোপ সাড়াও দিয়েছিলেন । একদিকে পতুগীজদ্দের মানুষ শিকার চলতে লাগল 
অব্যাহতভাবে অপর দিকে পোপের পর পোপ কড়া চিঠি পাঠাতে থাকলেন পর্তুগীজ 
সরকারকে । পতুণগীজ সরকার নিবিকারভাবে জানিয়ে দিলেন যে তার! নিরুপায়, 
কারণ প্রজাদের তার! বাগে আনতে পারছেন না । | 

১৬৬০ খ্রীষ্টাবঝধে নিরুপায় বাকংগো! রুখে দ্ীড়াল পতুগীজদের বিরুদ্ধে। বেশ 

কিছুকাল ধরে যুদ্ধ চলল | শেষ পর্যস্ত পরাজিত বাকংগো আর সামলে উঠতে পারল 
না। বিরাট বাকংগে! ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। অভ্যন্তরীণ বিরোধ বিসম্বাদ 
চরমে উঠল। বাকংগে! রাজ্য পরিণত হল কয়েকটি গ্রামের সমষ্টিতে। 

বাকংগোর মত আর ও কয়েকটি বড় রাজ্যের সঙ্গে পতুগীজদের বাণিজ্য সম্পর্ক 
গড়ে উঠেছিল। এগুলির মধ্যে একটি হল জামবেসি নদীর ভাটি অঞ্চলের ভাকা- 
রাংগা রাজ্য । বর্তমান রোডেশিয়ার শোন! ভাষাভাষী জাতির এই রাজ্যের রাজার 
উপাধি ছিল মোয়েনে মোতাপা। পর্তুগীজরা বলত মোনো মাতাপা পঞ্চদশ শতাবীর 
মধ্যভাগে ভাকাংরাগ! রাঁজ্য উত্তরের দ্বিকে সরে যায়। পতুগীজদের সঙ্গে যখন এই 
রাজ্যের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয় তখন এই রাজ্যের রাজধানী ছিল প্রস্তর নিমিত 
ভবন সমূহের ধংসস্তুপে ভরা প্রাচীন রাজধানীর প্রায় তিন শত মাইল উত্তরে । এই 
প্রাচীন রাজধানীই “জিমবাবওয়ে” বলে অভিহিত হত। পুরাতব্ববিদদের মতে মহা! 
জিমবাবওয়ের প্রস্তর নিমিত রাজধানী ও পাহাড়ের উপর গড়ে তোলা মন্দির একাদশ 
থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে নিগ্িত হয়েছিল । 

মোনো৷ মাতাপাদের রাজ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কারিবা গিরিসংকট থেকে 
সমুন্র পর্যন্ত জামবেসি উপত্যকার সাত শত মাইল দীর্ঘ অঞ্চল এই রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত 
ছিল। রোডেশিয় মালভূমির উত্তর ও পূর্বাংশ এবং জামবেসি ও লিমপোপোর মধ্য- 
বর্তা দক্ষিণ মৌজান্িকের নিম়্ভূমিও মোনো৷ মাতাপার শাসনাধীন ছিল। কিন্ত 
মহাজিমবাবওয়ে ও বৃলাওয়েও-র মধ্যবর্তী যে অঞ্চল মোনেো! মাতাপার! ছেড়ে উত্তরে 
সরে গিয়েছিল সে অঞ্চল আর তাদের" শাসনাধীন থাকেনি। যোড়শ শতাব্দীর শেষ 
দিকে অথবা সপ্তদশ শতাব্ীর গোড়ার দিকে চাংগামিরে নামে এক শক্তিশালী রাজ 
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গড়ে ওঠে । বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পর্তুগীজ সঙ্গে চাংগামিরের যোগ ছিল অগ্রত্যক্ষ। 

যোনে!। মাতাপার অধীনম্ত অঞ্চলগুলির মেলার মাধ্যমে চাংগামিরে পত্তুগিজর! 
কারবার চালাত। 

ভাকারাংগ! ও চাংগামিরের মধ্যে বিরোধ পতুণগীজদের নাক গলাবার সুযোগ 
এনে দিল । 'অবশ্ত তার আগেই পতু'গীজরা শনৈঃ শনৈঃ ভাকারাংগা৷ রাজ্যের অভ্যস্তর- 
ভাগের.দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেছিল । মোনে মাতাপার অধীনন্ত' রাজ্যগুলিকে 

ভাকারাংগা রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য উপকানি দিয়ে পতুণীজরা তাদের পথ 
পরিস্কার করে । এরপর আরব ও সোয়াছিলি বণিকদের হটিয়ে দিয়ে তার জামবেসির 

উজানে নদী বন্দর সেনা ও তেতে দখল করে। তেতে রাজধানী থেকে চার পাচ 
দিনের পথ। তেতে থেকে পরুগীজয়া একজন পান্রিকে পাঠিয়ে দিল রাজার কাছে। 
উদ্দেশ্য রাজাকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দিয়ে সভ্য করে তোলা। রাজা সহজেই রাজী 
হয়ে গেলেন। পান্দ্রী গোনজালো দি মিলভিয়েরা তাকে দীক্ষা দ্রিলেন। কিন্তু রাজা 

দীক্ষা গ্রহণের পরেই তার মুসলমান উপদেষ্টাদের উসকানিতে ক্ষিপ্ত হয়ে পান্রীকে 
হত্যা করলেন। পিছনে কার চক্রান্ত ছিল জান! যায়নি, কিন্তু পতগীজদের সামরিক 
অভিযান শুরু হতে বিলম্ব হলনা । সেই সুপরিচিত “পারা, পাত্রী ও প্রহরণ” 

প্রেরণের কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হল। 

কিন্তু ব্যাপারটা সহজ ছিলনা । যুদ্ধ চলেছিল দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে। শেষ পথস্ত 
প্রতিছন্দী রাজ্য চাংগামিরের দাপট সহা করতে না! পেরে মোনে। মাতাপা মাতৃরা 
পতু'গীজদের সাহায্য লাভের উদ্দেশ্টে নিজেকে পর্তুগালের অধীনস্থ রাজা বলে ঘোষণা 
করলেন ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে । ফল কিছু ভাল হুলনা। ভাকারাংগা রাজ্যের পতন রোধ 

করা গেলনা । এরাজ্যের বড় অংশ চাংগামিরে রাজ্যের অন্তভুক্ত হুল এবং প্রবল 

শক্তিশালী চাংগামিরে রাজ ১৯৬০৩ থেকে ১৬৯৫ শ্রীষ্টাব্ৰ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে 
মোনো মাতাপা .ও তার রক্ষক পতুগীজদের তাড়িয়ে দিলেন উপকৃল-ভাগের দিকে। 
প্রাচীন ভাকারাংগা রাজ্যের কেন্দ্রস্থল স্থাপিত হল একটি করদ রাজ্য । আফ্রিকার 
ছুটি স্বাধীন রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে পতুণীজদের দম ফুরিয়ে এসেছিল। তাই 

দ্ীর্ঘকালে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা আর তার! করেনি । 
পতু'গাল আর কিছু না পারুক আফ্রিকায় প্রবেশের পথ দেঁখিয়েছিল। এবার সেই 

পথ ধরে আফ্রিকায় প্রবেশ করল আরও শক্তিশালী, আরও উচ্চাকাজ্মী ইয়োরোগীয় 
শক্তিবর্গ | সপ্তদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর কৃষ্ণ আফ্রিকার ইতিহাস এই অনুপ্রবেশের 
ইতিহাস। সে ইতিহাস বণিক শক্তির ধনিক শক্তিতে পরিণত হওয়ার ইতিহাস ৷ 
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"আমেরিকায় সোনা ও রূপা আবিষ্কার, আদিবাসী মানুষদের উৎখাত, দাসে 
পরিণত করা এবং খনিগুলির মধ্যে কবর দেওয়া, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ইস্ট ইন্ডিজ ) 
বিজয় ও লৃনের সুচনা, আফিকাকে কৃষ্ণাঙ্গদের ব্যবসায় ভিত্তিক শিকারের বনভূমিতে 
পরিণত করা পুঁজিবাদী উৎপাদনের যুগের রক্তিম উার শ্থচনা! করেছিল ।” 

পুঁজি' কার্ল মার্কস 

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকেই স্পেন ও পর্তুগালের দম ফুরিয়ে এল । আমেরিকা 
ও এশিয়া তাদের বিশাল সাম্রাজ্য দেখতে দেখতে তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়ল। 

একদিকে ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের তীব্র প্রতিযোগিতা, আর একদিকে নিজেদের 
উপনিবেশগুলির বিদ্রোহ স্পেন ও পত্তুগালকে আধুনিক ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ থেকে 
বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য করল। 

স্পেন ও পতু'গালের পতনের মূল কারণ হল তার বণিক শ্রেণীর ব্যর্ঘতা। রাজ! ও 

অভিজাত বর্গ বিলাদব্যসন ও যুদ্ধ বিগ্রহে বিপুল এই্বর্য নষ্ট করলেন। বণিক-সম্প্রদায় 
নিজেদের সংহত করে ধনিক শক্তিতে পরিণত হতে পারল না। অন্যদিকে ইংল্যাণড, 
ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের বণিক শ্রেণী নতুন নতুন আবিষ্কারকে কাজে লাগিয়ে গড়ে তুলল 
আধুনিক শিল্প, উৎপাদন ও বাণিজ্য শতগুণ বেড়ে গেল। রাজশক্তির উৎসাহে ও 
সক্তিয্ন অংশগ্রহণে বণিকদের বড় বড় কোম্পানি স্থাপিত হল। ব্যবসা বাণিজ্যের 
ধারা একেবারে বদলে গেল । 
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এ সব ব্যাপারে নীতির কোন বালাই ছিল না। বোম্বেটেদের উৎসাহ দিতে 
রাণী এলিজাবেথ বিন্দৃমাত্র কুষ্টিত হননি । ব্রিটিশ জলদন্য্যুর। স্পেনের বাণিজ্যপোত 
আক্রমণ করে সোনারূপো লৃষ্ঠন করত, স্পেনের উপকূলে হান দিয়ে সবকিছু লুটে-পুটে 
নিয়ে আসত। জলান্থযদের অধিনায়করা রাজসম্মান লাভ করত এবং জাতীয় বীর 
বলে গণ্য হত। এরাই পরে নৌবাহিনীর অধিনায়কের পদ লাভ করেছিল । 

ব্রিটিশ নৌবাহিনী ১৫৮ গ্রীষ্টাব্ে স্পেনের “দুর্জয় নৌবহর”কে বিধ্বস্ত করে মহা- 
সমুদ্রে তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করল। উৎকৌচ ও উপঢৌকন দিয়ে ভারতবর্ষে মুঘল 

সম্রাট ও রাজকর্মচারীদের তুষ্ট করে চতুর ইংরাজ বণিকর! পতুগীজদের হটিয়ে দিল । 
এরপর শুরু হল উপনিবেশ স্থাপন এবং অন্যান্ত ইওরোপীয়' শক্তির উপনিবেশ দখল 

করার পালা। এ ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে কোনো শক্তিই পাল্লা! দিয়ে উঠতে 
পারল না। 

সপ্তদশ শতাবীর গোড়ার দিকেই ইংল্যাণ্ড উত্তর আমেরিকায় তার প্রথম 
উপনিবেশ “ভার্জিনিয়া, স্থাপন করল । ধর্মীয় নির্যাতন থেকে পরিত্রাণ লাভের, এবং 
বাধাহীনভাবে নতুন জীবন গুরু করার আশায় দলে দলে ইংরাজ, ফরাসী প্রভৃতি 
ইওরোপের নান! জাতির মানুষ উপস্থিত হল “নতুন মহাদেশে" । ইংরেজদের সংখ্যা-ই 
ছিল বেশি, ফলে উত্তর আমেরিকায় ইংল্যাণ্ডের বহু উপনিবেশ গড়ে উঠল । আফ্রিকার 
ভাগ্যাকাশে পতুগীজরা কালে। মেঘের সঞ্চার করে যে ছুর্যোগের সুচনা করেছিল 

এক শতাবীর মধ্যেই তা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করল। ধনিকশ্রেণী যখন মাথা তুলেছে 
তখনও পশ্চিম ইওরোপে সামস্ততন্ত্রের দাপট কিছুমাত্র কমেনি । কিন্তু এখানে ওখানে 
কলকারখানা গড়ে উঠেছে, দেখা দিয়েছে নতুন ছুই শ্রেণী-_ধনিক ও শ্রমিক । বণিক, 
ধনী-কারিগর ও মহাজনরাই ধনিক শ্রেণীরূপে তাদ্দের উপযোগী নতুন সমাজ গড়ে 
তুলতে অগ্রণী হয়েছে। জার্মাণীতে ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ ও ধর্মসংস্কার আন্দোলন, 
ইংল্যাওড ও ফ্রান্সে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রসার এবং ক্যাথলিক-প্রোটেস্টাণ্ট সংঘর্ষ, 
নেদারল্যাগুস-এ স্পেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং শেষপর্যন্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম 
হল্যাণ্ডের অভ্যুদয় সমগ্র ইয়োরোপে সামস্ততম্ত্রের পতনের সুচন! করল। 

নেদারল্যাগুস্-এর উত্তরাংশ অর্থাৎ হল্যাণ্ডেই ঘটল পৃথিবীর প্রথম বুর্জোয়। বিপ্লব । 

হল্যা্ডেই প্রথম ধনিকশ্রেণী ক্ষমতাসীন হয়ে তাদের দেশকে ব্যবসাবাণিজ্য ও নৌ- 
শক্তিতে ইওরোপের শীর্ষস্থানীয় দেশে পরিণত করেছিল । 

অষ্টাদশ শতাবীর মধ্যেই ইওরোপের চেহারা৷ বদলে গেল। ইংল্যাণ্ডে রাজতন্ত্রের 
বিরুদ্ধে বিপ্রোহ, ক্রমওয়েলের আবির্ভাব ও রাজ। চার্লসের মৃত্যুদণ্ড এবং ধনিকশ্রেণী ও 
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সামস্ততন্ত্ী ভূম্যধিকারীদের মধ্যে আপসের ফলে তথাকিত গৌরবময় বিপ্লব' ইল্যাণ্ডে 
ধনিকশ্রেণীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করল। ইয়োরোপে সংস্কৃতি ও নবজীবনের চেতন! 
অ-শ্বেতা্জ মানুষদের মানুষ বলে গণ্য করতে সেখায়নি। তাই, উত্তর আমেরিকার 
আদিবাসীরা (রেড ইত্ডিয়ানর! ) উৎসারিত বা দৃরবর্তী অঞ্চলে বিতাড়িত হুল এবং 
কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীত- দাসের। ভারবাহী পঞ্ুর স্থান গ্রহণ করল। 

উত্তর আমেরিকায় ইংরেজ ও অন্যান্য ইওরোপীয়দের উপনিবেশ স্থাপন ও দাস 
ব্যবসায়ের প্রসার পরস্পর সংযুক্ত একটি প্রক্রিয়া। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বসতি 
স্থাপন্রে জন্য বহু লোকের দরকার, শুধু ইয়োরোপীয়দের পক্ষে এই প্রয়োজন মেটানো 
সম্ভব ছিলনা। স্পেন ও পততুগাল আগেই পথ দেখিয়েছিল। ইংল্যাণ্ডও বিনা 
ছিধায় সেই পথ অনুসরণ করে আফ্রিকা থেকে হাজার হাজার দাস আমদানি করতে 
গুরু করল । 

ব্রিটিশ পুঁজিবাদের বিকাশে ক্রীতদাস প্রথা বিশেষ স্থান গ্রহণ করেছিল। মার্কস 
লিখেছেন £ পদাস-ব্যবসায় চালিয়ে লিভারপুল ফেঁপে উঠল। এই হল আদিম 
সঞ্চয়ের একটি পন্থা ।” 

ইংল্যাণ্ডের শক্তিশালী নৌবাহিনী ও বিরাট বাণিজ্যপোত বহরের সঙ্গে এটে 
ওঠার ক্ষমতা পর্তুগাল বা অন্য কোনো ইওরোপীয় শক্তির ছিলনা, ফলে আফ্রিকা 
থেকে দাপ রপ্তানীর কারবার প্রায় পুরোপুরিভাবেই ইংল্যাণ্ডের করায়ত্ত হল। 

উত্তর আমেরিকায় স্থাপিত ১৩টি উপনিবেশ ক্রমে ক্রমে একটি আধুনিক রাষ্ট্রের রূপ 
পরিগ্রহ করতে চলল। ফ্রান্সে সামস্ততম্্ব বজায় থাকাসত্বেও ধনিকশ্রেণী মাথ 
তুলতে লাগল। করভারে পীড়িত সাধারণ মান্থষের মধ্যে প্রবল অসস্তোষ বিপ্লবকে 
আসন্ন করে তুলল । 

পশ্চিম ইয়োরোপে ধনিকশ্রেণীর অত্যুদ্যয় কালেই বিভিন্ন দেশেব ধনিকশ্রেণীর মধ্যে 

দেখা দিল তীব্র বিরোধ । পরস্পরে সঙ্গে প্রতিযোগিতা সশস্ত্র সংঘর্ষের রূপ পরিগ্রহ 
করতে লাগল অহরহ । উদ্দীয়মান তিন ধনিক রাষ্র ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের 
বিরোধ উঠল চরমে । আমেরিকা, ভারতবর্ষ, ইস্ট-ইগ্ডিজ (ইন্দোনেশিয়া), আফ্রিকা,_- 
এককথায় প্রায় সারা ছুনিয়! জুড়ে তিন দেশের মধ্যে চলতে লাগল লড়াই । 

১৭৫৬-১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ প্ররুতপক্ষে অষ্টাদশ শতাব্ধীর মহাযুদ্ধ। 

এই মহাযৃদ্ধে শুধু ইয়োপের বিভিন্ন রাষ্ট্র জড়িয়ে পড়েনি, আমেরিকায় স্থাপিত ইংল্যাড 
ও ফ্রান্সের উপনিবেশগুলিও জড়িয়ে পড়েছিল। যুদ্ধে ফ্রান্স পরাজিত হয় এবং তার 
উপনিবেশ কানাডা ইংল্যাণ্ডের হাতে চলে যায়। ইংল্যাণ্ডের এই জয় শেষ পর্যস্ত উত্তর 
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আমেরিকায় তার বিপর্যয় ঘটিয়েছিল-_তাকে হারাতে হয়েছিল উত্তর আমেরিকায় 
১৩টি উপনিবেশকে। 

এই ১৩টি উপনিবেশে যারা বসতি করেছিল তাদের বেশীর ভাগই ইংরেজ । 
অবশিষ্টরাও ছিল ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের মানুষ। ইয়ো- 
রোপের সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং নবজাগ্রত জীবনের এঁতিহ্ তার! বহন করে এনেছিল। 

আমেরিকার উত্তরে স্থাপিত হয়েছে কলকারখানা, বন্দর নির্মাণ কেন্দ্র গ্রভৃতি, 

দক্ষিণাংশে গড়ে উঠেছে বিরাট বিরাট তুলার বাগিচা এবং পশ্চিমাংশ পরিণত হয়েছে 
কৃষিপ্রধান অঞ্চলে । দক্ষিণাংশে তুলার বাগিচার জন্তই বহু ক্রীতদাসের প্রয়োজন 
হয় এবং এই প্রয়োজন মেটায় ইংল্যাণ্ডের দাস ব্যবসায়ীরা । 

স্বাধীনত। সংগ্রাম শুরু হওয়ার সময় উত্তর আমেরিকার ১৩টি উপনিবেশের লোক- 
সংখ্যা ছিল ৩* লক্ষ এদের মধ্যে ৫ লক্ষ হল রুষ্তাঙ্গ। ৫ লক্ষ নিগ্রোর মধ্যে মাত্র ৫০ 
হাজারের কিছু বেশী লোক স্বাধীনভাবে (কলকারখানার শ্রমিকরূপে বা অন্য 

কোনোভাবে ) কাজ করতে পারত। 

উত্তরাংশের শিল্পপ্রধান অঞ্চলে ৫৫ হাজার নিগ্রো প্রধানত গৃহভৃত্য, পরিচারক 

ইত্যাদির কাজ করত। কিন্তু দক্ষিণাংশে মেরিল্যাণ্ড থেকে জঙ্জিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত 
অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ কষ্ণা্গ ক্রীতদাস পশুর অধম জীবন 'যাপন করত। মনিবরা এদের 

নির্মমভাবে খাটিয়ে যথাসম্ভব বেশী মুনাফা অর্জন করতে চেষ্টা করত। এদের জীবনের 
কোনো মূল্য ছিলনা, এককথায় এদের মানুষ বলেই গণ্য কর। হতনা । 

একদিকে নিেজাল পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং অপরদিকে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার 
সঙ্গে যুক্ত দাসপ্রথা মাকিন যুক্তরান্ত্রীয় ইতিহাসের গোড়ার দিকের এক উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য যার জের এখনও চলছে । 

উপনিবেশবাসীদের মধ্যে রেষারেধি থাকলেও ব্রিটিশরাঁজের নিরঙ্কুশ আধিপত্য সমস্ত 
উপনিবেশেই তীব্র অসন্তোষ ও বিক্ষোভ জাগিয়েছিল। আমেরিকায় সামস্ততন্ত্রে 
বালাই ছিলনা । কাজেই গোড়া থেকেই প্রঁজিবাদী ব্যবস্থা গড়ে উঠতে থাকে এবং 
কঠোর বিধিনিষেধ সত্বেও উপনিবেশগুলিতে, বিশে করে, উত্তরাংশে ধনিকশ্রেণীর 

অভ্যুদয় ঘটে । ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পকিত বিধিনিষেধ, অধিবাসীদের দারিদ্র ও তাদের 

মতামত উপেক্ষা করে কর নির্ধারণ, ইংল্যাণ্ডের প্রজা বলে গণ্য হলেও উপনিবেশ- 

বাসীদের পার্লামেন্টে কোনো প্রতিনিধিত্ব ইত্যার্দি না থাকার ফলে জনসাধারণের মধ্যে 
ষে বিক্ষোভ স্থষ্টি করেছিল উদীয়মান মাঞ্কিন ধনিক শ্রেণী তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে 
জন-আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। 
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ইংল্যাপ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ চলাকালে ইংল্যাগ্ডকে বাধ্য হয়েই উপনিবেশবাসী- 
দের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। এর ফলে শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশবাসীদের মধ্যে এক 

নতুন চেতনা ও আত্মবিশ্বাস জাগে । ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এঁক্যবদ্ধভাবে লড়তে গিয়ে 
তার! ব্রিটিশরাজের শোষণ ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়বার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি 
করে। 

ইংল্যাণ্ডের অনমনীয় মনোভাব ১৩টি উপনিবেশের সমস্ত শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীকে 
এক্যবদ্ধ করে এবং আমেরিকায় স্বাধীনতা সংগ্রাম গুরু হয়। ইংল্যাণ্ডে বন্তুশিল্প 
যত জেঁকে উঠতে থাকে তুলার চাহিদাও তত বাড়তে থাকে । আর এই তুল! 
সরবরাহ করে উত্তর আমেরিকার দক্ষিণাংশের শ্বেতার্গ বাগিচা মালিকরা গ্রভৃত 
এশ্বর্ষের অধিকারী হয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাগিচা-মালিকদের প্রভাব 

নবগঠিত স্বাধীন রাষ্ট্র দাসপ্রথা লোপের পথে বিরাট বাধা হয়ে দীড়াল। স্বাধীনতা 
সংগ্রামে জয়লাভ করার পরেও স্বাধীন, সাবভৌম ও গণতান্ত্রিক আমেরিকান রাষ্ট্রে 
ক্রীতদাস প্রথা অঙ্ষুপ্ন রইল। একদিন চিনি শিল্পের জন্য প্রয়োজন হয়েছিল হাজার 
হাজার ক্রীত্দাসের, এখন তুল! চাষের জন্য ক্রীতদাসের প্রয়োজন বাড়ল বই কমল 
না। 

১৬০০ শ্রীষ্টাব্ের মধ্যে যেখানে আমেরিকা মহাদেশে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার নিগ্রো 

দাস রঞ্তানি কর! হয় সেখানে সপ্তদশ শতাব্দীতে রপ্তানি করা হয় ১৯৩ লক্ষ ৪০ হাজার 
দাস। তুলা বাগিচাগুলির দৌলতে অষ্টাদশ শতাবীতে আফ্রিকা থেকে রপ্তানি করা 
দাসের সংখ্যা দাড়ায় প্রায় ৬* লক্ষ ৫* হাজার । উনবিংশ শতাব্দীতে দাস প্রথার 
আয়ু যখন ফুরিয়ে আসছে তখনও ১৯ লক্ষ দাস চালান দেওয়া হয়েছিল। 

মার্কস বণিত “সঞ্চয়ের পন্থা ইয়োরোপীয় বণিকের দল শনৈঃ শনৈঃ অন্ুদরণ 
করেছে। প্রথমে অজান। দেশ আবিষ্কার, পরে বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচার এবং তারপর 
কোনো না কোনো অন্ভুহাতে রাজশক্তির পুর্ণ সমর্থনে “বণিকের মানদণ্কে 'রাজদগ্ডে, 
পরিণত করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ | 
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(8) 

“এই সব জীবকে মানুষ বলে ধরে নেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব, কারণ এদের 

মানুষ বলে গণ্য করলে এই সন্দেহ জাগবে যে, আমরা নিজেরাই খৃষ্টান নহি ।” 
.মতাস্থু (আইনের মর্মবাণী £ নিগ্রোদের দাসত্ব) 

পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী-_এই দীর্ঘ চারশত বছর শুধু আফ্রিকা! নয়, এশিয়া 
ও আমেরিকার কোনো মানুষকেই ইয়োরোপের উদীয়মান ধনিক শ্রেণী মানুষ বলে গণ্য 
করেনি। দীসপ্রথা পৃথিবীর সর্বত্রই তখন কমবেশী পরিমাণে বর্তমান ছিল, কিন্ত 

উৎপাদনের উদ্দেশ্যে এমন ব্যাপকভাবে দাস নিয়োগের ব্যবস্থা আর কোনো! সময়েই 

দেখা যায়নি | 

পঞ্চদশ শতাবী থেকে যোড়শ শতাব্দী পর্যস্ত পর্তুগাল আফ্রিকায় মানুষ শিকার 
ও তাদের দাসরূপে চালান দেওয়ার কারবারে একাধিপত্য বজায় রেখেছিল । দীস- 

ব্যবসায়ে বিপুল মুনাফা অর্জন করে পর্তুগাল ধনী হয়ে উঠেছে দেখে হল্যাণ, 
ইংলও, ফ্রান্স, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশের বণিকরা৷ আর স্থির থাকতে পারলেন ন1। 

তারাও ব্যাপকভাবে দাস-ব্যবসায়ে লিপ্ত হলেন। নৌ-শক্তির জোরে এদের সকলকে 

হটিয়ে দিয়ে ইংল্যাও্ড দাস-ব্যবসায়ে প্রায় একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করল। 

ইংল্যাণ্ডের এক কুখ্যাত খুনী ও লুঠেরা দাস-ব্যবসায়ের মাহাত্ম্য প্রথম উপলব্ধি 

করেছিল। এর নাম হল জন হকিংস। তখন ইংল্যাণ্ডের রাজশক্তি তথা উদীয়মান 

'ধনিকশ্রেণীর কাছে এই শ্রেণীর লোক দেশপ্রেমিক বীর বলে গণ্য হত। কাজেই জন 
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হকিংস ইংলগেশ্বরীর গ্রীতিভাজন হয়ে অচিরেই “ম্যার' উপাধি লাভ করল এবং 
অভিজাত সম্প্রদায়ভূক্ত হল। এখন থেকে তার নাম সসম্মানে উচ্চারিত হতে লাগল 
সারা দেশে। 

আফ্রিকার মনুষ্য শিকারে এবং দ্রাসরূপে তাদের দলে দলে চালান দেওয়ার 

ব্যাপারে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে তিনি দেশের এশ্বর্ধ এত বাড়িয়ে দিলেন ষে, রাণী 
এলিজাবেথ নিজেই তার কারবারের অংশীদার হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন । স্যার 
জন হকিংসের দ্বিতীয় অভিযানে রাণী একটি জাহাজ ধার দিয়েছিলেন । জাহাজটির 

নাম হল “যিশু; | 

১৫৬২-৬৩ সালে তার প্রথম মানুষ ধরার অভিযানে লগ্নে, তার “সম্মানিত 

বন্ধুদের” পূর্ণ সমর্থন লাভ করে হকিংস তিনটি জাহাজ নিয়ে সম্ুত্রে পাড়ি দেন। 
গিণির উপকূলে সিয়েরা লিয়েনায় জাহাজ ভিড়িয়ে বেশ কিছুকাল সেখানে থাকেন। 
এই সময় তার লোকজন ৩০ মানুষ ধরে। ৩০ নিগ্রোর বিনিময়ে হকিংস যে 

পরিমাণ চিনি, চামড়া, আদা ও মুক্তা পান তাতে তার তিনটি জাহাজ ভরতি 
হয়ে যায় এবং মালবহনের জন্যে তাকে আরও দু'টো! জাহাজ ভাড়। করতে হয়। 

স্বতাবতই দাস-ব্যবসায়ে এই বিপুল মুনাফা সারা ইংল্যাণ্ডে সাড়া জাগিয়েছিল 
এবং শত শত ভাগ্যান্বেধী এই ব্যবসায়ে নেমে পড়েছিল । 

আমেরিকা মহাদেশে ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের অধিকৃত দেশগুলিতে ব্যাপকভাবে 

ক্রীতদাস প্রথার প্রবর্তন এবং দাস-ব্যবসায় আফ্রিকার জীবনে ঘটিয়েছিল এক নিদারুণ 
বিপর্যয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা! নিগ্রো মণীষী ড' ডব্লিউ, ই, বি, ছুবয় 
লিখেছেন £ “এ হল একটি মহাদেশের উপর বলাৎকার, প্রাটীন বা আধ্নিক ইতিহাসে 
যার তুলন! খুঁজে পাওয়া ভার ।” 

বন্য পশুর মত তাড়া! করে নিধিচারে আফ্রিকান নরনারী ও শিশুদের ধরা হত এবং 

তাদের উপর যে রকম নির্মম অত্যাচার কর! হত জন্তবজানোয়ারের উপরেও মানুষ 
সে রকম নির্মম অত্যাচার করেনা । এর ফলে পশ্চিম গোলার্ধে যেখানে একদল 

আফ্রিকান দাস আমদানি করা হত সেখানে মারা পড়ত পাঁচজন আফ্রিকান, জাহাজে 
তোলার আগেই মারপিটের চোটে অথবা জাহাজে নিষ্ঠুর লাঞ্ছনায় এবং অর্ধাশনে, 
অনশনে । 

ভ' ছুবয়ের হিসাবে আফ্রিকা হারিয়েছিল প্রায় ছয় কোটি মানুষ । এই হিসাবই 
এখন মোটামুটিভাবে 'স্বীকৃত। প্রতি ছয়জনের মধ্যে ৫ জন পথেই বা জাহাজে 
তোলার আগেই মারা পড়ত-_এই হিসাব ঠিক হলে চারশত বছরে ৫ কোটি নিগ্রোর 
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মৃত্যু হয়েছিল। গিশির উপকূলের উত্তরভাগ অর্থাৎ আজকের গিনি প্রজাতন্ত্র, সিয়েরা 
লিওন, লাইবেরিয়া, আইভরি কোস্ট, ঘানা, টাগো, দাহোমে, নাইজেরিয়া_এই 
কয়টি অঞ্চল থেকেই আমেরিকা মহাদেশে সর্বাধিক সংখ্যক দাস রপ্তানি করা 
হয়েছিল । 

রুশ গবেষক এস, আক্রামোভা তার “গিনির উপকূলের উত্তরভাগে দাস ব্যবসায়ের 
ইতিহাস (১৫শ শতাব্দীর দ্ধিতীয্ার্ধ থেকে উনবিংশ শতাবীর স্থচনা পর্যস্ত)” গ্রন্থে 
দেখিয়েছেন যে পশ্চিম আফ্রিকা থেকে কত দাস আমেরিক। মহাদেশে পাঠানো 
হয়েছিল তার সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা আজ আর সম্ভব না হলেও নানা স্থত্র থেকে 
মোটামুটিভাবে জানা যায় যে, ১৬৪১ থৃষ্টাবে পতুগালে সর্বপ্রথম ১০ জন আফ্রিকানকে 
দাসরূপে চালান দেওয়া হয়েছিল এবং এরপর পঞ্চদশ শতাব্দীতে মোট ৩৬ হাজার, 
১৬শ শতাব্ধীতে ১৩ লক্ষ ৭৫ হাজার, ১৭শ শতাব্দীতে ২৮ লক্ষ (এর মধ্যে ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দ 
থেকে রপ্তানি করা হয় ১৮ লক্ষ দাস, বাকী দশ লক্ষ তাঁর আগেই রপ্তানি করা 
হয়েছিল ), ১৮১৮ শতাব্দী থেকে উনবিংশ :শতাব্দীর প্রথম দিক অর্থাৎ ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দ 
পর্যন্ত ৭৯ লক্ষ ৭৬ হাজার দাস রপ্তানি করা হয়। 

দাস-শিকার কালে, চালান দেওয়ার সময় পথে এবং জংঘর্ষে যত আফিকান মারা 
যায় সব ধরে পশ্চিম আফ্রিকা হারিয়েছিল ৫ কোটি থেকে ৫ কোটি “* লক্ষের 
মত মানুষ । 

রুশ গবেষকদের মতে দাস ব্যবসায়ের সমগ্র কালকে তিনটি ভাগে ভাগ কর! যায় ঃ 
(১) ১৫শ শতাব্দীর দ্বিতীয়াধ থেকে ১৭শ শতাব্দীর মাঝামাবি--এ সময় অল্পসংখ্যক 
দাস চালান দেয়! হয় (বছরে ৭০০ থেকে ৮০০)। 

এ সময় প্রধানত স্পেন ও পতু'গালে বাড়ির চাকরের বা ক্ষেতখামারের কাজের 
জন্যে দাসের প্রপ়োজন হত। 

ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেন তার উপনিবেশগুলিতে বাগিচা স্থাপন করায় এবং সোনা- 
রূপার খনি আবিষ্কৃত হওয়ায় দাসেদের চাহি! বেড়ে যায় এবং বছরে ১* হাজার 
দাস রপ্তানি করা হতে থাকে এ সময় স্পেন এবং পর্তুগাল দাস-ব্যবসায়ে অগ্রণী 
ভূমিকা গ্রহণ করে। ষোড়শ শতাবীর দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটেন, ও হল্যাণ্ড এবং আরও 
পরে ফ্রান্স, স্ুইভেন ও ডেনমার্ক দাস ব্যবসায়ে নেমে পড়ে। 

(২) সপ্তদশ সতাব্ী-_-এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দাসশ্ব্যবসায় জেঁকে ওঠে । 
আটের দশক থেকে বছরে ৪* হাজার দাস রপ্তানি হতে থাকে এবং ক্রমেই এই সংখা 
বৃদ্ধি পাক এর প্রধান কারণ হল আমেরিকা ও ওয়েষ্ট ইস্তিজে বাগিচা সমূহের ক্রুত 
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প্রসার। এই সব অঞ্চল থেকেই তখন ইয়োরোপে কাচামাল রপ্তানি করা হত। 
ব্রিটেনে বূরজোয়ার। জয়যুক্ত হওয়ার পর এ ব্যবস্থাই পুঁজিবাদ গড়ে তোলার পথ 
সুগম করে। 

এই সময় দাস-ব্যবসায় আন্তজাতিক ধাচ পরিগ্রহ করে। পশ্চিম ইয়োরোপের 
এমন কোনো দেশ ছিলন। যে দেশ এই লাভজনক ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ করেনি । গিনি 

অঞ্চলের ছুই পাউণ্ড দরে কেনা একজন দাসের দর ১৬৭০ খুষ্টাব্দে বারবাডোস দ্বীপে 
দাড়িয়েছিল ১৯ পাউণ্ডের বেশী। এইরকম মুনাফার গন্ধ পেয়ে ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের 

মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। | 
পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড আর আগে কখনও ঘটেনি । 

আফ্রিকার ঘরে ঘরে যখন আর্তনাদ উঠছে, ভীতি-বিহ্বল মান্গষের পলায়নের ফলে 
গ্রামের পর গ্রাম শ্মশান হতে যাচ্ছে, তীর ধন্নুক আর বল্লমের সাহায্যে আফ্রিকানরা 

আত্মরক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা করছে তখন ইয়োরোপে পুঁজিবাদ রক্তশোষক জে'কের মত স্ফীত 
হয়ে উঠেছে । দাস-ব্যবসায় তার কাছে ভগবানের আশীর্বাদ স্বরূপ! তাই 

ইয়োরোপীয় পুঁজিবাদীদের ভগবান ভক্তির শেষ নেই, বাইবেল ছাড়া তারা কথাই 
বলেন না। 

ব্রিটিশ পুঁজিপতিরাই সবচেয়ে বেশি “নাফ” করেছিলেন । একা ব্রিটেনই তার 

জাহাজ বছরে অন্য সব ইয়োরোগীয় দেশের জাহাজে যত দাস চালান দেওয়। হয় 
তার প্রায় চারগুণ বেশি দাস চালান দিয়েছিল । 

এইভাবে ব্রিটিশ বণিকর প্রচুর মুনাফা করে। জঞ্চিত পুঁজির পরিমাণ বিপুলভাঁবে 
বেড়ে যায় এবং এই পুঁজিই পুঁজিবাদী শিল্পের অস্থ্দয়ে সাহায্য করে। দাস চালান 
দেওয়ার জন্যে লিভারপুলে জাহাজ তৈরীর হিড়িক পড়ে যায়। ফলে জাহাজ নির্মাণ 

কেন্ত্রুরূপে লিভারপুল সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, আবার দাস ক্রয়ের জন্যে স্থৃতী বস্ত্রাদির চাহিদা 

বাড়তে থাকায় ম্যানচেস্টার বস্ত্র শিল্পের কেন্্ররূপে গড়ে ওঠে । তাই মার্কস বলেন £ 

“আপনার তুলো নেই, আর তুলো না থাকলেও আপনার আধুনিক শিল্প'ও নেই। 
ক্রীতদাস প্রথাই উপনিবেশগুলির মূল্য নির্ধারণ করেছে উপনিবেশগুলিই বিশ্ব- 
বাণিক্গা স্থষ্টি করেছে এবং বিশ্ব বাণিজ্যই হুল বৃহদায়তন শিল্পের পূর্বশর্ত ।” 

ক্রীতদাস প্রথা ও দ্রাস-ব্যবসায় হণ পুঁজিবাদের 'পৌষমাস', কিন্তু আফ্রিকার 
সর্বনাশ । সর্বনাশ হল আফ্রিকার ক্রমে ক্রমে, অকম্মাৎ নয়। শ্বেতাঙ্গরা হানা দিয়ে 

ধরে নিয়ে যায় আফ্রিকান নরনারী, ছেলেমেয়েদের । আতঙ্ক প্রধানত উপকূলভাগে 
সীমাবদ্ধ রইল কিছুকাল | ইতিমধ্যে আফ্রিকানরা তাদের চিরাচরিত জীবনযাত্রা 
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অনুসরণ করে চলল । তাতীরা তাত বুনছে, কর্মকাররা ধাতু গলিয়ে ধাতব তৈজসপত্ত 
তৈরী করছে, চাষবাস চালিয়ে যাচ্ছে-_কিন্ত ধীরে ধীরে উপকৃূলভাগে জীবনযাত্রা স্তব্ধ 
হয়ে এল। তাতী নেই, কে তাত বুনবে? কর্মকার নেই, কে তৈজসপত্র বানাবে? এই 

অবস্থা ক্রমে সারা আফ্রিকা! মহাদেশেই দেখা দিল। ১৬৫ সালের পর আফ্রিকার 

মানুষ ছাড়া রপ্তানি করার আর কিছু রইল না। আর এই মানুষ রপ্তানি করতে গিয়ে 
আফ্বিকান রাষ্টরগুলি তাদের নিজেদের পুঁজিই রপ্তানি করতে থাকল যে পুজি বাবদ 
কোনো সুদ পাওয়ার সম্ভাবন1 ছিলনা অথবা ষে পুঁজি রপ্তানি করে তাদের অর্থনৈতিক 

ব্যবস্থার উন্নতি ও সম্প্রসারণের বিন্দৃমাত্র আশা ছিলন! । 

আফ্রিকান দ্বাসেরা তার্দের মনিবদদের এশ্বর্ষের পাহাড় গড়ে তুলতে লাগল, 

কিন্তু সে এশ্বর্ষের এক কণাও আফ্রিকা পেলনা। যেসব আফ্রিকান দাস ব্যবসায়ে 
লিপ্ত ছিল এবং শ্বেতাঙ্গ বণিকর্দের হাতে আফ্রিকানদের তুলে দিল তারা বিনিময়ে 

পারিশ্রমিক পেত জন্দেহ নেই। কিন্তু সে পারিশ্রমিক হল ভোগ্য পণ্য, তা 

উৎপাদনে লাগানে! যায়না । এই ধরনের বিনিময় পুঁজি সঞ্চয়ে সাহায্য করেনা, 
কাজেই আরও উন্নত অর্থ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কোনো সম্ভবনাই ছিলনা । আফ্রিকান 
রাজ-রাজড়। ও বড় বড় বণিকরা আফ্রিকান দাসদের বিনিময়ে নিতেন অকিঞ্চিৎকর 

জিনিসপত্র অথবা! অন্ত্রশস্ত্র। এই.আধৃনিক অস্ত্রশস্রই আফ্রিকার কাল হয়ে দাড়াল । 

আধুনিক মারণাস্ত্র যারা যোগালো তারাই তাদের তৈরি আরও সাংঘাতিক 
মারণাস্ত্রে সাহায্যে আফ্রিকানদের পদানত করল। কিন্তু তার চেয়ে মারাত্মক 

ব্যাপার হল এই যে এই আধুনিক মারণাস্ত্র হাতে পেয়ে আফ্রিকানরা আত্মহননের 
মহাতাগ্ডবে মেতে উঠল । মানুষ ধরে ইয়োরোপীয় বণিকর্দের কাছে বেচে অর্থসংগ্রহ 

ব৷ অস্ত্রসংগ্রহ কর! ছাড়া আর কোনে! উপায় ছিলনা, কাজেই এক উপজাতি আর এক 
উপজাতির উপর, এক রাজ্য আর এক রাজ্যের উপর আক্রমণ চালাতে লাগল । 

যারা পরাজিত হবে তাদের সকলেরই দাস জীবন অথবা নিছক মৃত্যুবরণ করতে হবে, 
তাই নিদারুণ কিন্তু অপরিহার্য বিকল্প ছিল অন্যদের দাসে পরিণত করা, আগ্রেয়াস্ত 
কেনার উদ্দেশ্তে--অথবা! নিজের দাসে পরিণত হওয়ার ঝুকি নেওয়া । এটাই ছিল 
প্রকৃতপক্ষে ইয়োরোপের সঙ্গে দাস-ব্যবসায়ের দেশের অন্তনিহিত চালিকাশক্তি। এ 
যেকি ভয়ঙ্কর শক্তি এবং কিভাবে তা দিনে দিনে বেড়ে উঠেছিল নীচের পরিসংখ্যান- 
গুলি থেকে তা উপলব্ধি করা যাবে। 

১৮৪৭ সালে একজন শ্বেতাঙ্গ পাত্রি আফ্রিকার উপকৃূলভাগে সার্থবাহ দলকে 
প্রায় এক হাজার বন্দুক নিয়ে যেতে দেখেন। এর কয়েক বছর পরে একটি$ইউরোপীয় 
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প্রতিষ্ঠান বছরে ২* হাজার বন্দুক বিক্তি করত বলে জানা যায়। ৭* এর দশক 
পর্বস্ত প্রধানত গাঁদা বন্দুকই আফ্রিকান শাসক ও ব্যবসারীর্দের কাছে বিক্রি করা হত। 
এগুলি খুব মারাত্মক 'না হলেও কাজে লাগত, কারণ আওয়াজ হত দারুণ। এই 
আওয়াজেই সাধারণ লোক ভয় পেত, ধরাও দিত । ক্রমে প্রধানত জার্মানদের দৌলতে 
আরও মারাত্মক ধরনের আখ্েয়ান্ত্র আমদানি হতে থাকে । একটি হিসাবে জানা ধায় 
যে শুধু পূর্ব আফ্রিকার্তেই ১৮৮৫ থেকে ১৯২ জালের মধ্যে নানা ধরনের প্রায় দশ লক্ষ 
বন্দুক, ৪ লক্ষাধিক পাউগ্ড বারুদ এবং বু লক্ষ কার্তুজ রঞ্যানি হয়। পশ্চিম 

আফ্রিকাতেও অনুরূপ পরিমাণ আগ্নেয়ান্্ম ও গুলিবারুদ রপ্তানি করা হয়। শেষ 
পর্যন্ত ব্রিটিশ ও জার্মান সাভজ্যবাদীরা ভয় পেয়ে যায়। আঁফ্রিকানদের হাতে 
আধুনিক অস্ত্র তুলে দেওয়ার অর্থ প্রবল প্রতিরোধের সম্থখীন হওয়৷। তার! আফ্রিকার 
অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ রপ্তানি বন্ধ করতে উদ্যোগী হয়। 

ইতিমধ্যে আধুনিক অস্ত্র আফ্রিকান সমাজে আরেকটা বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটায়। 
আফ্রিকানরা লক্ষ করেন যে যাদের শক্তিশালী রাজ! আছে তারাই বেশ সমৃদ্ধ হয়ে 
উঠছে.। এর ফলে কেন্দ্রিয় শক্তির্ূপে রাজতন্ত্র গড়ে তোলার ঝৌঁক পড়ে এবং এতদিন 
যার। বিচ্ছিন্ন এক একটি উপজাতি বা গোষ্ঠী রূপে মাম্ধাতার আমলের জীবনযাত্রা 
অনুসরণ করে চলছিল তারা একত্র হতে থাকে । যেসব অঞ্চলে শক্তিশালী রাজতন্ত্র 

গড়ে উঠেছিল সেই অঞ্চল আরও সম্প্রসারিত হয়ে বেশ বড় বড় রাজ্যে পরিণত হয়। 

কিন্ত আফ্রিকান সম্বাজের এই ক্রমবিবর্তন খন তাকে মধ্যবুগে পৌঁছে দিল তখন 
পুঁজিবাদ সাত্রাজ্যবাদে পরিণত হয়ে তার ভয়ঙ্কর থাবা বিস্তার করছে। সর্বগ্রাসী 
সাআজ্যবাদের বিরোধী সংগঠন, আধুনিক মারণাস্ত্র এবং বিপুল শক্তির সামনে ' 
আফ্রিকানদের প্রতিরোধ টি'কল না। এমনি করে দাস-ব্যবসায়ীর৷ শুধু আফ্রিকার 
মানুষই লুঠ করল না, আফ্রিকার উৎপাদিকা শক্তিগুলির বৃদ্ধি রোধ করে তার অগ্রগতি 
স্তব্ধ করে দিল। ওদিকে ইয়োরোপের শাসক শ্রেণী ক্রুত বিপুল বিস্বের অধিকারী হয়ে 
উঠল, নতুন নতুন আবিষ্কার, নতুন নতুন কারিগরি-বিষ্ঞা ইউরোপের সামনে খুলে 
দিল নতুন দিগন্ত । আর আফ্রিকা? আফ্রিকার সমাজ পন, স্থান হয়ে গেল, সভ্যতার 

আদিম ও আধা-সামস্ততান্রিক স্তর ছাড়িয়ে আর সে উঠতে পারল না । পঞ্চদশ থেকে “ 
উনবিংশ শতাব্দী এই চারশত বছর আফ্রিকার বিচ্ছিন্নতা" ও পক্ষাঘাতের বছর। 

আফ্রিকাঁ_-৩ 



“ধুলিঝডেব মত এক খ্রীষ্টান বিপর্ধয় 
আমাদেব উপৰ নেমে এসেছে । 

ব্যাপাবটাব শুকতে ওবা এসেছিল শাস্তিপূর্ণভাবে, 
সৃছুম্ববে মিষ্ট কথ! বলেছিল । 

আমব। সকলেই কিছু ওদেব মতলব বুঝতে 
পাবিনি, 

তাই এখন আমবা ওদেব অধীন হয়েছি। 
সামান্য দানে ওবা আমাদেব ভুলিষেছে 

হাজি উমর (ঘানা ) 

আমেরিকা মহাদেশে যখন দাস-ব্যবসায় ফেঁপে উঠেছে এবং ইংরেজ বণিক ও দাস- 
ব্যবদারীরা দু'হাতে মুনাফা! লুটছে, ঠিক তখনই ফবাসি বিপ্লবের বন্যা ফ্রান্সে সামস্ত- 
তঙ্ত্রের সব কিছু নিশ্চিহ্ন কবে দিল | বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবেব ঘাত প্রতিঘাতেব মধ্য 

দিয়ে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতাব ধ্বজ! তুলে শেষ পর্যন্ত ফ্রাব্সেব ধনিকশ্রেণীই বাষ্ট্- 
ক্ষমতা করাযত্ত কবল। ক্ষমতাসীন এই ধনিকশ্রেণীব প্রতিভূরূপে ইযোবোপের 
রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন নেপোলিয়ন। 

সমাট নেপোলিয়নেব বিজয়োদ্ধত বাহিনী সারা ইয়োবোপে ঝড় তুলল। জার্মানি 
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ও ইভালির অসংখ্য ছোট ছোট রাজ্যের অবলৃত্তি ঘটিয়ে নেপোলিয়ন ধনতন্ত্রের জয়- 
যাত্রার পথ উন্ম,ক্ত করে দিলেন। প্রায় সমগ্র ইয়োরোপ নেপোলিয়ন বোনাপার্টের 

'পর্দানত হুল । 

কিন্ত জলদস্ুতা, দাস-ব্যবসায় এবং ভারত-লুষ্ঠন-লন্ধ বিপুল প্রাথমিক পুজি 
তখন ইংল্যাগ্কে প্রবল শক্তিতে পরিণত করেছে । তার বিরাট নৌবাহিনী সপ্তসাগর 

মখিত করে সারা পৃথিবীতে বিশ্বময় ও আতঙ্ক জাগিয়েছে।.ইয়োরোপের প্রতিক্রিয়াশীল 
শক্তিগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইংল্যা দুধ ফ্রান্সকে প্রতিহত করল। মেটারনিকের 
নেতৃত্বে মধ্য ইয়োরোপে সামস্ততন্ত্রনির্তর রাষ্ট্রগুলি আবার মাথা তুলে দাড়াল। কিন্ত 

ধনতন্ত্বের অগ্রগতি শ্বন্ধ করা গেলন! । 
শিল্পবিপ্রবের পর ইংল্যাণ্ড নববলে বলীয়ান হয়ে উঠেছিল । ফ্রান্সের পরাজয়ের 

পর আর তার কোন প্রতিছন্বী রইল না। আমেরিকার উপনিবেশগুলি হারালেও তার 
সাম্রাজ্য বিস্তৃত হল পৃথিবীর সমস্ত অংশে । 

১৭৮৩ থেকে ১৮২৫ শ্রীষ্টাব্ের মধ্যে স্পেন, পতু'গাল, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের 

সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল এবং শীর্ষস্থানীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরপে দেখা 
দিল ব্রিটেন। এবার আদিম প.জি সঞ্চয়ের পাল! শেষ হয়ে অবাধ বাণিজ্য ও সভ্যতা 

বিস্তারের পাল! এল। 

উৎপাদিত রাশি রাশি পণ্যের জন্যে বাজার চাই, পণা উৎপাদন অব্যাহত রাখার 
জন্যে চাই রাশি রাশি কাচামাল। আফ্রিকা একটা মহাদেশ, অনেক রাজ্যও দেখানে 

আছে, কিন্তু সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা হল এখান থেকে মানুষ ধরে আমেরিকায় 
চালান দেওয়া । এতে খরচ অনেক কম, লাভ অনেক বেশী। কাজেই দাস-ব্যবসান্থ 
বন্ধ করতে ন! পারলে স্বাভাবিকভাবে আফ্রিকায় বাণিজ্য বিস্তার করা সম্ভব নয়। 

ইয়োরোপের খ্রীষ্টান ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি সভ্যতা বিস্তারের এবং অসংখ্য খৃষ্টানদের 

মানুষ করে তোলার উদ্দেশ্তে অনেক আগে থেকেই আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের 

সংগঠন গড়ে তুলেছিল। বেশীরভাগ প্রতিষ্ঠান দ্াস-ব্যবসায়ের অস্থকুলেই প্রচার 
চালাতেন । শ্বেতাছগদের দাস রূপেই কৃষ্ণাঙ্গর৷ স্বর্গে যাওয়ার অধিকার পাবে এই 

ছিল এইসব প্রতিষ্ঠানের মূল বক্তব্য । পোপ বা অপর কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যাতে এর 
বিরোধিতা করতে না পারেন তার জন্যে পতুণগীজ শাসকরা বিশেষ সতর্কতা অবলঘ্থন 
করেছিলেন। কিন্তু ব্রিটেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় শক্তি আফ্রিকার দিকে 
নজর দেওয়ার পর এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটল | যেব্রিটেন দাস-ব্যবসায়ে সবচেয়ে 

লাভবান হয়েছিল মেই ত্রিটেনেই ক্রীতদাস প্রথা ও দাস-ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে 
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প্রতিবাদ তীব্র হয়ে উঠল। এব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ.করেন প্রোটেষ্টান্ট 
গীর্জার অন্ুগামীরা । গাছের মধ্যে খরীষ্টধর্ম প্রচারের উৎসাহ প্রবল হয়ে ওঠে এবং : 
প্রোটেষ্ান্টদের বিভিন্ন. সম্প্রদ্নায়, বিশেষ করে এ্যাংলিক্যান চার্চ দাস-ব্যবসায়ের 
বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে । ১৭৭২ সালে একটি ক্রীতদাস সংক্রান্ত মামলায় 
বিচারপতি লর্ড ম্যান্সফীল্ডের বিখ্যাত রায় দাস-ব্যবসাম্ের অবসানের স্থচন। 
করে। লর্ড ম্যান্সফীন্ড তর রায়ে ঘোষণা করেন যে, ইংল্যাণ্ডের আইনে দ্রাস- 
প্রথার কোন স্থান নেই। 

প্রকৃতপক্ষে এই রায়ে শুধু সংখ্যালঘূ কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিশ্বাস বা মনোভাব 
নয়, তৎকালীন ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর প্রভাবশালী অংশেরই মনোভাব প্রতিফলিত 

হয়েছিল। ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর অগ্রগামী অংশ উপলব্ধি করেছিলেন যে দাস-ব্যবসায় 
বজায় থাকলে স্বাভাবিকভাবে বাণিজ্য বিস্তার করা যাবেনা । তারা দাস-ব্যবসায় 
বন্ধ করার কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন । ১৭৭২ সালের বিখ্যাত রায় তীদের পথ 
প্রশস্ত করল এবং ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্ধে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে দাস-ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকা! 

নিবিদ্ধ করে আইন পাশ হল। ডেনমার্ক ইংল্যাণ্ডের সঙ্গেই দাস-ব্যবসায়ে নেমে 

পড়েছিল, কিন্তু ডেনমার্কে দাস-ব্যবসায় নিষিদ্ধ হয়ে যায় ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ 
ইংল্াযাণ্ডে আইন পাশ হওয়ায় তিন বছর আগেই । কিন্ত ব্রিটেন ও ডেনমার্ক দ্রাস- 
ব্যবসায় নিষিদ্ধ করলেও বে-আইনীভাবে দাস-ব্যবসায় চলতে থাকে । এর ফলে 

৯৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন দাস-ব্যবসায়ে লিপ্ত যেকোন লোকের কঠোর শাস্তি দানের, 

বিধান দিয়ে এক আইন পাস করে ব্রিটেন নিজে দ্াস-ব্যবসায় বে-আইনী ঘোষণ 

করেই ক্ষান্ত হলনা, অন্তেরা! যাতে এই ব্যবসায় চালাতে না পারে তার জন্যে সংশ্লিষ্ট 
সব দেশের উপর চাপ দ্িতে লাগল । মাক্িন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে দাস-ব্যবসায় 

নিষিদ্ধ ঘোষিত হল, হল্যাণ্ও ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যবসায়কে বে-আইনী ঘোষণ। 

করল। কিন্ত তাসত্বেও দাস-ব্যবসায় চলতে থাকল। ব্রিটেন তার নৌবাহিনীর 
সাহায্যে বে-আইনীভাবে দাস চালান দেওয়! বদ্ধ করার জন্তে সক্রিয়ভাবে জাহাজে 
জাহাজে তল্লাসী চালিয়ে বহু নিগ্রো বন্দীকে উদ্ধার করল। মাক্চিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স, 
এ ব্যাপারে কিছুটা! সাহাষ্য করলেও খুব সক্রিয় ছিলনা । এর ফলে ব্রিটেন যে ব্যবস্থা! 
অবলম্বন করল কৃষ্ণ আফ্রিকার ক্ষেত্রে তার ফল হল দৃরপ্রসারী | 

কুচ আফ্রিকার বিভিন্ন রাজের রাজা, সামস্ত, সর্দার ও ধনী ব্যবসায়ীর! দাস- 

ব্যবসায়ে বিশেষ লাভবান হয়েছিলেন। এ নিয়ে পরস্পরের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা 
ও বিরোধ চলত এবং তা অনেক সময় সশস্ত্র সংঘর্ষ ও দেশ জয়ের।অভিযানেও পরিণত, 
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হুত। এবার খাস কৃষ্ণ আফ্রিকায় দাস-ব্যবসায় বন্ধ করার উদ্দেশ্তে ব্রিটেন সশস্ত্র হত্ত- 
ক্ষেপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল । কৃষ্ণ আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে টহল দিতে লাগল ব্রিটিশ 
নৌবাহিনীর গানবোটগুলি। ভয় দেখিয়ে ও জোর করে কৃষ্ণ আফ্রিকার দাস- 

ব্যবসায় বদ্ধ করার পরিণম্তি ঘটল উপনিবেশ স্থাপনে । তবে-এসব সত্বেও যতদিন 
দাসের চাহিদা ছিল ততদিন পুরোপুরিভাবে দাস-ব্যবসায় বন্ধ কর! সম্ভব হয়নি। 
মাকিন ফুক্তরাষ্ট্রে গৃহযৃদ্ধের পরেও দাস-ব্যবসায় কমবেশী পরিমাণে অব্যাহত ছিল। 
উনবিংশ শতার্ধীর অষ্টম দশকে ব্রাজিল ও কিউবার ক্রীতদাস প্রথা লোপ করার পর 

আধুনিক যুগের কলস্ষিত দাস-ব্যবসায় বন্ধ হয়ে যায়। 
ইয়োরোপের পা্রী ও ব্যবসারীরাই সর্বপ্রথম আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘাটি, 

স্থাপন করেছিলেন । অসভ্য কুষ্ণার্দের সভ্য করে তোলা এবং সোনা হাতির ফ্লাত, 
মসলা প্রভৃতি সংগ্রহ করে রপ্তানি করার কাজেই তারা লিপ্ত ছিলেন। কিছু সংখ্যক 
কৃষ্ণাঙ্গদের ধরে তাদের দাসরূপে বিদেশে চালানও শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীরা দিতেন। 

তবু এ সময় পর্যস্ত আফ্রিকায় ইয়োরোপের দৃষ্টি তেমনভাবে পরেনি । দ্রাস-ব্যবসায় 
যখন খুব লাভজনক হয়ে উঠল তখনই ব্রিটেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশের 
লুব্ দৃষ্টি পড়ল আফ্রিকার উপর । এর আগে পর্যস্ত কৃষ্ণ আফ্রিকা ছিল আদি 
ইয়োরোপীয়দের কাছে এক রহস্যময় দেশ। নিবিড় অরণ্য, মহাকায় হস্তী, হিংস্র সিংহ, 
বিশাল কুমির, কুৎসিত দর্শন জলহস্তী, মহাবলশালী গোরিলা, সাজ্বাতিক গণ্ডার ও 

বন্য মহিষ, ভীতিপ্রদ অজগর, কত অজান। অদ্ভূত সব পণুপক্ষী, বামন থেকে দৈত্যাকার 
কষ্ণকায় মানুষ-_সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত দেশ। এমন দেশে আধিপত্য বিস্তারের কথা 
তখন তার! ভাবতেও পারেনি । দাস-ব্যবসায়ে সম্ৃদ্ধিশালী হয়ে উঠলেও বৃটেন তার 

নিজের স্বার্থেই দাস-ব্যবসায় নিষিদ্ধ করেছিল । আর এ কথ! মানতেই হবে ষে ব্রিটেন 
ফাস-ব্যবসায় বন্ধ করার জন্যে কঠোর বাবস্থা অবলম্বন না করলে দাস-ব্যবসায়ে 

সহজে ভাটা পরত না। 

ব্রিটেনের শিক্পবিপ্লব পুঁজিবাদের জয়যাত্রাকে ত্বরান্থিত করা ব্রিটেনের 

অর্থনৈতিক কর্মনীতির ঃমামূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। আফ্রিকা মহাদেশে বাণিজ্য- 
বিস্তার ও কাচ মাল সংগ্রহের অভিযান ব্রিটেনের এই নতুন অর্থনীতির অনিবার্ধ 

পরিণতি । 

/ পতুগালের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ব্রিটেন, ফ্রান্ম ও হল্যাণ্ড অনেক আগেই কুষ- 

আফ্রিকার উপকূলে তাদের ঘটি স্থাপন করেছিল । এখন এইসব ঘাটি সম্প্রসারণের 
কাজ গুরু হয়ে গেল। 

৩৭ 



' আফ্রিকায় সাত্রাজ্য স্থাপনের অভিযান প্রথম শুরু করেছিল ফ্রান্স। উত্তর ও পূর্ব 
সরা ৪ সারা মরক্কৌ ও তিউনিসিয়া দখল করে ফ্রান্স কঃ 
আফ্রিকার দিকে দৃষ্টি দিয়েছিল। অবশ্্ অনেক আগেই ফ্রান্স কৃষ্ণ আফ্রিকার সেনে- 
গাল দখল' করে সুদানের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল । 

ব্রিটেনও চুপ করে বসেছিল না। সিয়েরা লিওন বা সিংহতৃমিতে ধণটি স্থাপন 
করে ক্রমে ক্রমে সে হাত বাড়িয়েছিল অভ্যন্তরভাগে, যার ফলে সমগ্র সিয়েরা! লিওন 
ও নাইজেরিয়া তার কুক্ষিগত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় ওলন্দাজ বংশোদ্ভূত বুয়ররা 
কিছুকাল পরেই আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরূপে রাঙ্গ্যবিস্তারে নেমে পড়লে ব্রিটেনও 
সেখানে হাজির হয়। 

সভ্যত। কিস্তার, দাসপ্রথা লোপ এবং বাণিজ্য বিস্তারের নামেই ইয়ৌয়োপের 
উদ্দীয়মান ধনিক রাষ্ট্রগুলি কষ আফ্রিকার অভ্যত্তরভাগে প্রবেশ করতে শুরু করে। 

' প্রকৃতপক্ষে বাণিজ্য বিস্তারের আকাঙ্ষাই এ সময় প্রবলতম শক্তিবপে কাজ 

করে। রবার ও অন্তান্ত কীচা মালের চহিদা বেড়ে চলেছে, আর এসব জিনিস 
আফ্রিকা থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব। কলকারখানার প্রসার ঘটায় তেল-কালির উপদ্রব 
বেড়েছে, তাই পরিষ্কার পরিচ্ছর থাকার জন্যে সাবানের দরকার, আর সাবান ততরার 

জন্মে চাই পামতেল। অতএব আফ্রিকার বাণিজ্য বিস্তার করতেই হবে। তাই কুষ্ণ- 
আফ্রিকা সম্পর্কে আগ্রহ ক্রমেই বাড়তে থাকল । ইয়োরোপের বিভিব দেশ থেকে 
আবিষ্কারকের৷ বেড়িয়ে পড়লেন কৃষ্ণ আফ্রিকার ঘবনিকা! উত্তোলনের উদ্দেগ্তে | 

এ সময় স্বাভাবিক ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে রুষ্চ আফ্রিকায় গড়ে উঠেছিল নতুন 
নতুন শক্তিশালী রাষ্ট্র, কোন কোন অঞ্চলে জাতিসত্তার উদ্ভব হচ্ছিল। প্রথম দিকে 
কৃষ্ণ আফ্রিকার রাষ্টরগুলির সঙ্গে ভাল সম্পর্ক বজায় রেখেই ইয়োরোপীয়রা ব্যবস। 
বাণিজ্য বেশ ভালভাবেই চালিয়েছিলেন। ইয়োরোপীয় রাজশক্তিগুলি রুষঃ- 
আফ্রিকার অধিপতিদের সমান মর্যাদা দিয়েই তাদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন । 
কষ্ণ আফ্রিকার পাম তেলের কারবার জমে উঠল। উপকূলভাগের যে অঞ্চল থেকে 
পাম তেল রপ্তানী হত সে অঞ্চল তৈল উপকুল নামে খ্যাতিলাভ করল। ব্রিটেন 
১৮৪০ খ্রীষ্টাকে দশ হাজার টন পাম তেল কিনেছিল ১৮৪২ ও ১৮৫৫ শ্রীষ্টাবে 
ব্রিটেনের পামতেল আমদানির পরিমাণ ক্রমাগত বেড়ে দাড়ায় যথাক্রমে ২০ হাজার ও 

৪* হাজার টন। তেলের করবার লাভজনক দেখে “দাস উপকূল" নামে পরিচিত 
দ্বাহোমের উপকূলভাগ এবং স্বর্ণ উপকূল ও অন্যান্ত অঞ্চলের ব্যবসায়ীরাও তৈল 
রপ্তানি করতে শুরু করে। 
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শুধু পামতেল নয় চীনা বাদামের কারবারও দিনে দিনে বাড়তে থাকে। 
সেনেগালের চাষীরা প্রথম দিকে ফ্রান্সে কয়েক টন করে বাদাম রপ্তানি করে। পর্বে 

»*-এর দশকে চীনাবাদাম রপ্তানির পরিমাণ দাড়ান বছরে গড়ে ৬ হাজার টন। 
ব্রিটিশ. গ্রবুক্তিবিদর। পামফলের শাসন থেকে মারগারিন তৈরীর উপায় উদ্ভাবন 

করার পর আফ্রিকা থেকে পাম শসের রপ্তানি বাড়তে থাকে । পামতেল যে নরদীপথে 

₹উপকূলভাগে চালান যেত, সেই নদীর নতুন নামকরণ হয়েছিল “তৈল নদী! এই 
নদীপথে ৮*-র দশকের শেষদিকে পাম শীস রগ্তানির পরিমাণ দীড়ায় বছরে 

৫০ হাজার টনেরও বেশী । 

ধর্ণ উপকূলে পামতেল রপ্তানি ও স্থতীবস্ত্র আমদানির পরিম্তরণ ১৮৬২-৭২ সালের 
মধ্যে চারগুণ বৃদ্ধি পায়। | 

কৃষ্ণ অফ্রিকায় ইয়োরোপীয় দেশগুলি থেকে বিশেষ করে ব্রিটেন থেকে স্থৃতী বন্ত 

ও অন্তান্য পণ্যের রঞপ্তানিও ক্রমাশত বাড়তে থাকে। 
যেসব ইয়োরোপীয় পাত্রী সভ্যতা বিস্তারের উদ্দেপ্তে কৃষ্ণ আফ্রিকার বিভিন্ন 

. অঞ্চলে ঘাটি গেড়ে বসেছিলেন তারা চাধীদের কোকো প্রভৃতি নানা ধরনের নতুন 
কৃষিপণ্য উৎপাদন করতে শিখিয়েছিলেন। এসব পণ্যের উৎপাদন ও রগ্তানিও ক্রমে 

বাড়তে থাকে, 
এইভাবে বাণিজ্যের মাধ্যমে কৃষ্ণ আফ্রিকায় এক নতুন সমাজের ভিত্তি গড়ে ওঠার 

স্থচনা হয়। এ সময়” কৃষ্ণ আফ্রিকাম্ম যেসব রাজ্য ব৷ সাঘ্রাজা ছিল ব্ স্থাপিত 

হয়েছিল সেই রাজ্য বা সাআাজ্যের নৃপতি ব! সআট ও তাদের আমলার! ব্যবসা বাণিজ্য 
বেশ ভালভাবেই চালিয়েছিলেন। এব্যাপারে তার! ইয়োয়োপীয় বাণিজ্যের সমকক্ষ 

হয়ে ওঠেন। ব্যবসা বাণিজ্য এ সময় আজকের ভাষায় যাকে বলে 'বাষ্্রায়ত্ত' তাই 

দিল। নৃপতি বা সত্রাটরা ব্যক্তিগত ব্যবসা বাণিজ্যকে বিশেষ প্রশ্রয় দিতেন না, 

কারণ রাষ্ট্রের তথা নিজেদের লাভ লোকসানের উপর তারা তীস্ক দৃষ্টি রাখতেন । 
বস্ত্রশিল্পে কৃষ্ণ আফ্রিকার সাফল্যও লক্ষ করার মত। হাউজ! ভূমির ( উত্তর- 

নাইজেরিয়া ) উৎকৃষ্ট বস্ত্রের খ্যাতি সারা আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। সাশ্প্রতিক 

গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, আজকের পাউণ্ডের হিসাবে তখন হাউজা ভূমিতে 

প্রতি বছর ৪* হাজার পাউও মূল্যের বস্ত্রাদি উৎপাদিত হত। লোহা ও ইস্পাতের 

জিনস তৈরীর ক্ষেত্রেও রু্ণ আফ্রিকার থেকে কোন কোন অঞ্চলের মান্থব বিশেষ দক্ষ- 

তার পরিচয় দিয়েছিল । কৃষি ও গবাদি পশু পালনের ক্ষেত্রে কৃষ্ঃ আফ্রিকার অগ্রগতি 

অব্যাহত ছিল । এক কথাক়্ বলা যায় যে__, কৃষ্ণ আফ্রিকার অধিধাসীদের অনগ্রসরতা 
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অথবা আধুনিক জীবনের সঙ্গে তাদের ধাপ খাইয়ে চলার অক্ষমতার হে ধারণা 
ইয়োরোপীয়রা পোষণ করতেন সে ধারণার কোন ভিত্তি নেই। 

ইষ্ট ইত্ডতিয/। কোম্পানির আমলের বাঙলা দেশের মৃত্নু্দি-বানিয়ানদের মত কৃষ্ণ 
অফ্রিকার বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষ করে উপকূলভাগে বেশ শক্তিশালী একটি দেশীয় 
বণিক শ্রেনীর উত্তব হয়েছিল। ব্যবসা বাণিজ্য প্রধানত রাষ্ট্রায়ত্ত থাকার এই শ্রেণী ' 
খুব প্রসার লাভ করতে পারেনি, তরু এই শ্রেণীর এখ্বর্ব ও ক্ষমতা কম ছিলন! |, 
স্বাভাবিক ক্রমবিবর্তনের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে হয়তো নবজাত, এই শ্রেণী ধনিক- 
শ্রেণীতে পরিণত হতে পারত । 

কষ আফ্রিকায় এ সময় একটা সর্বব্যাপী পরিবর্তনের লক্ষণ বেশ পরিস্ফুট হয়ে 
উঠেছিল। কিন্তু এই পরিবর্তনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া স্ব হয়ে গেল ইয়োয়োপীয় 
শক্তিবর্গের হত্যক্ষেপের কলে । 

কৃষ্ণ আফ্রিকার সম্পদের প্রতি তখন ইয়োরোপীয় শতিবর্গের লুন্ধ দৃষ্টি পড়েছে। 
সমগ্র আফ্রিকা মহার্দেশে আধিপ-া বিস্তারের বাসনা জাগতে শুরু করেছে 

ইয়োরোপীয় ধনিকশ্রেণীগুলির মনে । 
এবার থাবা মারার পাল! গুরু হল। কৃষ্ণ আফ্রিকা তথা সমগ্র আফ্রিকায় 

ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের মনে ভূখণ্ড অধিকার ও উপনিবেশ স্থাপনের বাসনা জাগ্রত 
হয়েছিল প্রধানত চারটি কারণে ঃ | 

১) আফ্রিকায় ইকোরোপীয় বণিকর্দের ব্যবসা! বাণিজ্যে একচ্ছত্র আধিপত্য 
স্থাপনের উদ্দেস্তে প্রতিদবন্বীআফ্রিকান সরকার বা! ৃ পতিদ্বের ক্ষমতা চুণণ করা) 

২) ইয়োরোপীয় ধনিক রাষ্ট্রুলির মধ্যে প্রবল প্রতিহবন্দিতা ও প্রতিযোগিতা ; 
৩) উদীয়মান বৃহৎ পুঁজিপতিদের ধাতুশিল্লে লগ্নী করার উজ্জল সম্ভাবনা ; 

এবং ৪) ইয়োরোপে পর্যৃদস্ত ব৷ দুর্বল শক্তিগুলির আফ্রিকার ভূখণ্ড দখল করে 
ক্ষতিপূরণ করার বা সম্পদ লাভের বাদন!। 

পুঁজিবাদ এ সময়ে ক্রুত তার শেষ ও চরম স্তর সাম্রাজ্যবাদের দিকে এগিয়ে চলেছে। 

ইয়োরোপে শ্রমিকবিক্ষোভ গুরু হয়েছে এবং ধনিকশ্রেণীর প্রবল প্রতিহন্বীরূপে দেখ! 
দিয়েছে শ্রমিকশ্রেণী। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা স্থষ্টি করেছে বেকার-সমস্য! ৷ জর্বহারা 
হাজার হাজার মানুষ চঞ্চল: বিস্ু্ধ। বেপরোয়া বহু লোক নানা অপরাধে লিপ্ত, 
সমগ্র সমাজে দেখ! দিয়েছে অশান্তি । | 

এই অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের একটি পথই তখন ধনিকশ্রেণীর কাছে খোলা 
ছিল। সে পথ হব অনখিরুত দেশগুলিকে দখল করা। ধীরে ধীরে ধনিকশ্রেণী 
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এঁই পথেই অগ্রসর হল। কিভাবে হুল তার ছু' একটি দৃষ্টাস্ত. দিলেই চলবে। . 
১৪৬, স্রীষ্টাবে পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল পরিক্রমাকালে পতু্গীজ - নাবাধ্যক্ষ 

পেন্রে দি সিনত্রা আতলাস্তিক মহাসাগরের দিকে প্রসারিত এক ভূধপ্ডে চমৎকার একটি 
প্রাকৃতিক পোতাশ্রয়ের সন্ধান পেয়েছিলেন। সেখানে অরণ্যাকুত ২৫ মাইল দীর্ঘ ও 
বি৫০ থেকে ৩০০০ ফুট উচু গিরিশ্রেণীর “মেঘ ও কুয়াশায় ঢাক! শীর্ষ দেশে বঙজ্জের গ্রচ্ড 

গর্জন” গুনে পেত্রো দি সিনত্রার নাবিকরা নবাবিদ্কৃত জায়গাটির নাম রেখেছিল 
*সিয়ের! লিওন অর্থাৎ সিংহ পর্বত। 

এই সিয়েরা লিওনে প্রথম যে দুইজন ইংরেজ পদার্পণ করেন তারা হলেন কুখ্যাত 
জলদস্থ্য এবং তংকালীন ইংল্যাণ্ডের জাতীয় বীর স্যার ফ্রানসিস ড্রেক ও স্তার জন- 
হকিন্গ। জন হৃকিন্দ এখানে ঘটি স্থাপন করে মানুষ শিকাঁর ও দাঁসব্যবসার 

মাধ্যমে বিপুল এনবরধের মালিক হন। 

দাস-ব্যবসায় নিষিদ্ধ হওয়ার পর ইংল্যাণ্ডের এক জাহাজের ভাক্তার হেনরী 
শ্মিথহ্াম ১৭৮৩ খ্রীষ্টাবে- সিয়েরা লিওনে মুক্ত ক্রীতদাসর্দের বসতি স্থাপনের 

পরিকল্পনা করেন। অরকারের সোৎ্সাহ সমর্থনে সেপ্ট-জর্জ বে কোম্পানি নামে এক 

কোম্পানি গঠিত হয়। কোম্পানির কাঁজ হুল মুক্ত ক্রীতদাসদের একটি বসতি গড়ে 
তোল এবং কারখানা, গুদামঘর প্রভৃতি স্থাপন করা। 

সিয়েরা লিওন উপদ্বীপে জমি সংগ্রহ করে কোম্পানি কাজ শুরু করল। চার শত 

মুক্ত ক্রীতদাস নতুন জীবন আরম্ভ করার আশায় কোম্পানির কাছে আবেদন জানান। 
ব্রিটিশ সরকার অর্থ যোগ।লেন, জাহাজ যোগালেন। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাবে বড় দিন এল । 

সেই দিন মুক্ত ত্রীতদানদের প্রথম দলটি নিয়ে জাহাজ রওনা হল সিয়েরা লিওনের 
দিকে । “মদ, গাদা বন্দুক ও বাহারী কোটে'র বিনিময়ে সিয়েরা লিওনের রাজা ও 
তেমনে উপজাতির সর্দার নাইসবানা নতুন বাসিন্দাদের জন্যে জমি দিলেন । 

এবার শুরু হল শ্ররীষ্ধর্ষ প্রচার, সভ্যতা বিস্তার ও বাণিজ্য একই সঙ্গে। প্রথম 
দিকে বিশেষ সুবিধে হলনা । কৃষ্ণার্* অধিবাসীরা গোড়া থেকেই ব্যাপারটিকে 

সন্দেহের চোখে দেখেছিল, কাজেই তাদের সহযোগিতা পাওয়া গেলনা । এর উপর 
রোগ-ব্যাধি অব্যবস্থার ফলে, অনাহার ইত্যার্দির ফলে অনেক লোক মারা গেল, 
অনেকে পালিয়ে গেল। 

কিন্ত বণিক ও মানব দরদীর। হাল ছাড়লেন না। এবার সিয়ের! লিওন কোম্পানি 
নামে এক নতুন কোম্পানি গঠিত হল, মুক্ত ক্রীতদাসদের নতুন নতুন দল এসে 
পৌঁছল। ফ্রান্সের সঙ্গে বিরোধ এবং ফরাপি বাহিনীর আক্রমণ সত্বেও কোম্পানির 
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কারবার বেশ জমে উঠল কয়েক বছরের মধ্যে । 
উপনিবেশ বিস্তারের ব্রিটিশ পদ্ধতি সিয়েরা লিওনের রাজা টমের (ছোট )' 

পছন্দ হয়নি। তিনি ১৬ হাজার সৈম্ নিয়ে ব্রিটিশ কোম্পানির উপনিবেশ আক্রমণ 

করলেন ১৭৯৯ প্রীষ্টাব্বে। লড়াই চলেছিল বিক্ষিপ্তভাবে ১৮০৩ খ্ত্রীষ্টাব্য পর্যস্ত। 
কোম্পানি ব্রিটিশ সরকারের সনদ লাভ করলেও শেষপর্যস্ত উপনিবেশের ব্যয়ভার 
বহনে অক্ষম হয়ে পড়ল। এবার ব্রিটিশ সরকার এগিয়ে এসে উপনিবেশের দাত্িত্ব 
গ্রহণ করলেন, সিয়েরা লিওনে স্থাপিত উপনিবেশ ফ্রী টাউন খাস ব্রিটিশ রাজের 

উপনিবেশে (ক্রাউন কলোনি) পরিণত হল। ইতিমধ্যে দাসপ্রথা লোপ কর! 

হয়েছিল। উপকৃলভাগে বেআইনী দাস-ব্যবসায়ে লিপ্ত জাহাজ ধরার উদ্দেশ্য 
ব্রিটিশ নৌবহরের ঘাটি স্থাপন করা হলো। এরপর নানা অন্ভুহাতে উপনিবেশ 
সম্প্রসারণের কাজে আর কোনো বাধা রহল না। তেমনে উপজাতির সর্দারর! 
সমগ্র সিয়েরা লিওন উপদ্থীপ ত্রিটিশ সরকারের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হলেন। 

ব্রিটিশ সরকার বেআইনী দাস-ব্যবসারে লিপ্ত বিভিন্ন জাতির মালিকদের 
জাহাজগুলি থেকে ৭০ হাঁজার দাসকে মুক্ত করে সিয়েরা লিওনে বসতি করালেন। 

ফ্রান্স ব্রিটেনের কাছে তার যে সাম্রাজ্য হাবিয়েছিল তাব জায়গায় পতুন 

সাআাজ্য গড়ে তুলতে চেয়েছিল উত্তর ও পশ্চিম আফ্রিকায়। দাসব্যবসায় বন্ধ 

করার ব্যাপারে ফ্রান্সের গৃব উত্সাহ ছিলনা, কাজেহ পশ্চিম শাক্রকার উপকূল- 
ভাগে তার উপনিবেশ স্কাপনের গতি ছিল মস্থব। অনেক আগেহ সেনেগাল দখল 

করে ফ্রান্স পশ্চিম আফ্রিকায় ঘ'টটি স্থপন করলেও সমগ্র সেনেগাল অধিত্যকা 
দখলের অভিযান শুরু হয় ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে নবনিযুক্ত লাট দাহেব ল্যুই ফেদহাববের 
নেতৃত্বে। আলজিরিয়া অধিকার ও শাসশের অভিজ্ঞতা সেনেগালের নবনিযুক্ত 
গভনরকে ভ্রত উপনিবেশ বিস্তারে উৎসাহিত করেছিল। 

সেনেগাল অধিত্যকাকে লাভজনক করে তোলাব উদ্দেশে লুযৃহ ফেদহারবে 

নিগ্রে। চাষীদের চীনা-বাদাম চাষ করতে বাধ্য করেন। চীন বাদামের কারবার 

ফ্রান্সের পক্ষে বেশ শ।ভজনক হয়ে ওঠে | 

*» সেনেগাল থেকে সৈন্ত সংগ্রহ করে ফ্রান্সই (প্রথম শাফ্রিকান-বাহিনী গঠন 
করে। “মাছের তেলে মাছ ভাজার এই কর্মনীতি ব্রিটেন ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় 

শক্তি অনুসরণ করেছিল । সেনেগালী সৈন্যদের সাহায্যে ফ্রান্স ইসলাম ধর্মাবলঙ্থী 
শক্ষিশালী ফুলানি উপজাতির বিজয় অভিযান প্রতিহত করে। ফ্রান্সের উপনিবেশ 

ও বাণিজ্য বিস্তার শেষ পর্যস্ পশ্চিম আফ্রিকার উপকুলবর্তা বিশাল গিনি 
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সাম্্রাজোর পতনের পথ প্রশস্ত করে দেয়। | 
ব্রিটেনের দেখাদেখি ফ্রান্দও পশ্চিম আফ্রিকার গাবোনে লিবেরভিন নামে একটি 

বসতি গড়ে তুলেছিল ১৮১৯ প্রীষ্টাবে। কিন্ত সেখানে মুক্ত ক্রীতদাসেরা খুব বেশী 
সংখ্যায় বসতি স্থাপন করতে পারেনি। কারণ ফ্রান্স দাস-ব্যবসায়ে নিষৃক্ত 
ব্যজিদের জাহাজ ধরার ব্যপারে, বিশেষ আগ্রহ দেখায় নি। এ ছাড়া এ সময় 
উত্তর আফ্রিকার দিকেই ফ্রান্সের দৃষ্ট নিবদ্ধ থাকায় কৃষ্ণ আফ্রিকায় উপনিবেশ বিস্তারে 
তার বিশেষ আগ্রহ ছিলন]। 

কুচ আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনে সবচেয়ে বেশী সাফল্য অর্জন করেছিল ক্ষুদ্র 
বেলজিয়াম। প্ররুতপক্ষে আফ্রিকার উপনিবেশ থেকে বেলজিয়ামের বিপুল মুনাফাই 
ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গকে কৃষ্ণ আফ্রিকায় উপনিবেশ বিস্তারে উৎসাহিত করে। 

বেলজিয়ামের উপনিবেশ স্থাপনের কাহিনীর সঙ্গে লিভিংষ্টোনের কৃষ্ণ আস্ত্িকা 
আবিষ্কারের কাহিনী অঙ্গাঙ্গীভাবে যুত। 

দাস-ব্যবসায় নিষিদ্ধ করার পর শুধু ইংলগ্ডের অধীনস্থ দেশগুলিতে নয়, পৃথিবীর: 
সর্বত্র, বিশেষ করে আফ্রিকায় আরব ও নিগ্রো দ্ায়-ব্যবসায়ীদের সায়েস্ত। করার 
এবং “অন্ধকার মহাদেশে” খ্রীষ্টধর্মের 'মহিম! প্রচার করার জন্তে ইংরেজরা উঠে পড়ে 
লেগে গেলেন। ধর্মপ্রচারের নামে বেরিয়ে পড়লেন লিভিংষ্টোন ও আরও অনেকে 
আফ্রিকা আবিষ্ধারের অভিযানে । এঁদের সাহস, অধাবলায় ও সহিষুতার প্রশংসা 
করতেই হবে। এই প্রথম এদের চেষ্টায় আফ্রিকার সঙ্গে ইক্োরোৌপৈর মানুষের 
প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটল। অভিষাত্রীদ্দের আবিষ্কার ব্যবসায় ও সামরিক অভিযানের 
পথ খুলে দিল। আফ্রিকার ভৌগোলিক অবস্থীন, নদ-নদী, অরণ্য, বিভিন্ন ধরনের 
কাচামাল 'এবং অন্যান্য অনেক মূল্যবান সম্পদের খবর এর! সংগ্রহ করে ইয়োরোপের 
পুঁজিপতিদের ও সাধারণ মাহুষকে তাক লাগিয়ে দিলেন। | 

দশ আবিষ্কার ও ধর্মপ্রচারে ব্রতী ডেভিড লিভিংষ্টোন (১৮১৩--১৮৭৩) হঠাৎ 
একদিন নিরুদ্দেশ” হলেন। তখন এই স্ষচ্ পাত্রীর খোজে বেরিয়ে, পড়লেন 
সাংবাদিক হেনরী ষ্র্যানলি (১৮৪১--১৯০9)। লিভিংষ্টোনের নিরুদ্দেশ হওয়ার 
খবর ফলাও করে প্রচার করে নিউ ইয়র্কের একটি সংবাদপত্র ষ্্যানলিকে আফ্রিকায় 
পাঠিয়েছিলেন ষ্র্যানলি অনেক ঘুরে লিভিংষ্টোনকে খুঁজে বের করেন, তবে 
লিভিংষ্টোনের আম্বু তখন ফুড়িয়ে এসেছে। সাংবাদিক ট্র্যানলি তার আফ্রিকা 
ভ্রমণের গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক অবহিত হয়েই আফ্রিকায় পদার্পণ করেছিলেন, 
কাজেই তিনি লিভিংষ্টোনকে খুঁজে বের করেই ক্ষান্ত হলেন না। ট্যাঙ্গানাইকা ও 
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ভিকটোরিয় হ্রদ পরিক্রমা করে এবং কংগো নদের উত্ন থেকে মোহনা পর্যন্ত পাড়ি 
দিয়ে তিনি আফ্রিকার বিরাট অঞ্চল সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ করলেন। 'তার “্থং 
'দ্য ভার্ফ কন্টিনেন্ট” বা “অন্ধকার মহাদেশ ভ্রমণ” সারা ইয়োয়োপ ও আমেরিকায় 
চাঞ্চলা হ্যাট করল। অসংখ্য সংস্করণ হলো! তার এই গ্রন্থের । 

স্ট্যানলি খুব করিৎকর্ম! পুরুষ ছিলেন। সাম্রাজাবার্দী মন নিয়েই তিনি আফ্রিকা 
সফরে বেরিয়েছিলেন। এতবড় দেশ, এত সম্পা, ক্রীতদাদের মত অসংখ্য কৃষ্ণাঙ্গ 
মানুষকে খাটিয়ে বিপুল মুনাফা' অর্জনের এমন স্থযোগ--এ তো! ছেড়ে দেওয়া যায়না! 
শেষপর্যন্ত তিনি বেলজিয়ামের রাজা তীয় লিওপোল্ডকে ( ১৮৬৫-১৯০৯ ) পাকডাও 
কবলেন। লিওপোল্ড ছিলেন ঝান্গ ব্যবসান্সী খ্রবং ন্ঘভাবতই কোন নীতির বালাই 
তার ছিলনা। জ্ট্যানজির কাছে কংগোর বিস্তৃত অঞ্চলে রবার চাষের সুবিধা! আছে 

জেনে তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন । তখনই তিনি এক প্রাইভেট কোম্পানি খাডা 

করলেন। নিজেই এই কোম্পানিব প্রধান অংশীদার এবং সভাপতি হয়ে রাজা 
লিওপোল্ড ছলে বলে কৌশলে কংগোর সরল আফ্রিকান সবদারদেব কাছ থেকে 
বাগিয়ে নিলেন বিশাল ভূখণ্ড । তারপর এই বিশাল ভূথগ্ডকে নিজন্ব রাজ্যে (নাম 

দেওয়া হয় “কংগে। জ্রী স্টেটঃ ) পরিণত করে লিওপোল্ভ সর্বময় কর্তা হয়ে বসলেন 

এবং এব্যাপারে আন্তর্জাতিক অর্থাৎ . ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের অনুমোদন আদায় 
করে নিতেও তার কোন অন্গুবিধা হলনা । বেলজিয়ামের মত ক্ষুত্র অথচ সমৃদ্িণালী 
দেশ এইভাবেই ওঁপনিবেশিক শক্কিরূপে আফ্রিকাব রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হল। 

বাজা লিওপোল্ড প্রচুর লম্নী করেছিলেন, মুনাফাও লৃটেছিলেন অসম্ভব 
পরিমাণে । তাঁর এই সাফল্যই শেষপর্যস্ত বেলজিয়ামে ও অন্যান্য দেশের ধনিকশ্রেণীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করল কংগোয় দিকে । আফ্রিকানদেব উপর অত্যাচার, তাদের ক্রীত- 
দাসের মত খাটিয়ে রবার সংগ্রহ ইত্যাদি নান! কেলেঙ্কারী উদধাটিত হওয়ায় খুব হৈচৈ 
শুরু হল। ১৯০৮ সালে জনমতের চাপে রাজা লিওপোল্ড তার ব্যক্তিগত মালিকানা 

ত্যাগ করে 'কংগো ফ্রী স্টেট'কে বেলজিয়াম রাষ্ট্র উপনিবেশে রূপাস্তরিত করতে 

রাজী হলেন। অবশ্ত তার এই 'ত্যাগ স্বীকারে'র জন্মে তিনি মোটা! ক্ষতিপূরণও আদায় 
করে নিলেন। বেলজিয়ামে জমমত গডে তুলেছিলেন বেলজিয়ামেব ধনিক গোষ্ঠী । 
সরকার তাদেরই হাতে। অতএব রাজ! লিওপোল্ড-এর গ্রন্তাব সংসদে সহজেই 
"গৃহীত হল। এর ফলে বেলজিয়াম এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হুল, যার, 
আয়তন ভার চেয়ে ৮* গুধ বড়। 

কংগোয় বিরাট বিরাট রবার গাছের জঙ্গল ছিল। এই সব জঙ্গল থেকে প্রতি 
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বছর আফ্রিকানদের একটা নির্ি্ট পরিমাণ রবার জংখ্রহ বারে দোওয়ার হুকুম জারী 
করা হয়। হুকুম তামিল না! করলে কঠিন শাস্তির বিধান করা হত। কোন গ্রামের 
অধিবাসীরা যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ রবার সংগ্রহ করে না দিত বা না পারত তা হলে 
পিটুনি ফৌজ পাঠিয়ে তাদের উপর অকথ্য অত্যাচাব করা হত। নির্মম অত্যাচারের 
ফলে কংগোর দুই কোটি অধিবাসীর মধ্যে উণবিংশ শতাবীর শেষভাগে মান ৮* কি 
৯* লক্ষ কোনরকমে বেঁচে ছিল । 

. বেলজিয়ামের বিশাল উপনিবেশ ইয়োরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রে লোভ ও হিংসা 
জাগাল। ফ্রান্স ও পর্তুগাল কংগোতে তাদেরও দাবি আছে বলে কংগোর বাকি 
অঞ্চলগুলি দখলের জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেল । ফ্রান্স কংগোর রিস্তীর্ণ একটি অংশ 

দখল করে বসল। ইন্বোরোপের অন্যান্য দেশের ধনিকশ্রেণী চুপ করে বসে থাকেন নি। 
তারাও তাদের লোক পাঠিয়ে দিলেন আকফ্রিকায়। দেশীয় সর্দারদের ঠকিয়ে হাঁজার 
হাজার বর্গ কিলোমিটার জায়গাক্স তারা নিধিবাদে দখলীন্বত্ব কায়েম করলেন। ছলে- 
বলে-কৌশলে অধিকৃত সমস্ত অঞ্চলকে বৈধভাবে অধিকৃত অঞ্চল বলে স্বীকার করে 
নেওয়া হল ১৮৮৪-৮৫ সালের ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের বালিন সম্মেলনে । 

এই সময় পর্তুগালের পুরাতন সাম্রাজ্যবিস্তারের আকাঙ্ষ! আবার তীব্র হয়ে উঠে- 
ছিল। সে অনায়াসেই তার উপকূলভাগে স্থাপিত পুরাতন ঘাটিগুলিকে সম্প্রসারিত 
করে একদিকে মাংগোল! এবং অন্যর্দিকে মোজাম্বিক বা! পতুগীজ পূর্ব আফ্রিকা! নামে 
ছুই বিরাট উপনিবেশ স্থাপন করল। কিন্তু ফ্রান্স বাগডা দেওয়ায় আংগোলা ও 
মোজান্িকের মধ্যে যোগ স্থাপনের বাসন৷ তার পূর্ণ হলন!। 

লিভিংস্টোন ও স্ট্যানলির আফ্রিকা আবিষ্কারের সুযোগ গ্রহণ কবে বেলজিয়াম 

ষে বিবাট উপনিবেশ স্থাপন করেছিল এবং রবাব ব্যবসা থেকে বিপুল মুনাফা অর্জন 

করে যেভাবে এরশ্বর্ষশালী হয়ে উঠেছিল তাতে ইয়োরোপীয় শক্কিবর্গের মনে তীব্র 

অন্থুয়া জেগে ওঠে । ফ্রান্স কংগোর একাংশ দীবি করে, পতু'গালও ফ্রান্সের ভয়ে তার, 
উপনিবেশগুলিকে সংহত করতে সচেষ্ট হয়। এ সময় এক্যবদ্ধ জার্মানিতেও €বিশ্ব- 
বাজনীতিবোধ' অর্থাৎ বাইরে বাজার খোজা ও উপনিবেশ বিস্তারের বাসন। জাগ্রত 

হয়। বিখ্যাত দেশ আবিষ্কারক কার্ল পিটার্স (১৮৫৬-১৯১৮ ) ব্রিটেনের উপনিবেশ, 
স্থাপনের গতি ও প্রকৃতি অন্থধাবন করে জার্মানিকে উপনিবেশ বিস্তারে উদ্বুদ্ধ করায় 
কৃষ্ণ আফ্রিকায় আর একটি প্রতিদবন্বী ইয়োরোপীয় শক্তির আবির্ভাব ঘটে। জার্যান। 

সাম্রাজ্যবাদের অভ্যুদয় ঘটতে বিলম্ব হয়েছিল, তাই কার্প পিটার্সের নেতৃত্বে 

জার্মানরা ষখন আফ্রিকায় তাদের হাত বাড়াল তখন ব্রিটেন, ফ্রাঙ্ম, বেলজিয়াম 
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'তাঁফের সান্রাজ্য দ্ুপ্রতিটিত ককে বহাল তবি্নতৈ আফ্রিকানফের শোষণ করে চলেছে। 
কাজেই জার্মানরা যত ভাভাতাড়ি সম্ভব কাজ হাসিল করতে উদ্চোগী হল। 

বাঞ্িন সপ্মেলন ঘধন চলছে ঠিক তখনই জার্দানরা অগ্থান্থ সাত্রাজ্যবা্ী শক্তির 
পদাস্ক অন্থঘরণ করেই আফ্রিকায় তাদের উপনিবেশ স্থাপন করতে থাকে । এখানেও 
সেই শঠতা। ও প্রবঞ্চনার একই ইতিহাধের পুনরাবৃতি ঘটল। এল পাত্রী, বাবসাযী 
এ্রবং তারপব ফৌজ। রেইনিশ মিশনের একজন পান্রী নাসা উপজাতির প্রধান 
জোলেফ ফ্রেডারকে বৃবিষ্বে-গুবিয়ে লৃদেরিৎস নামক একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে ছুটি চুক্তি 
করালেন। চুক্তি অনুযায়ী এই ব্যবসায়ী আঙ্গব৷ পেকুয়েনা' উপসাগরের পার্্ববতা 
অঞ্চল এবং ২** মাইল দীর্ঘ উপকূলবর্তী ভূখণ্ডের দখল পেলেন। চুক্তিতে এই তুখণ্ 
“২০ মাইল ল্চওডা” বলে উল্লেখ করা হয়। জার্মান সাআাজ্যবাদীরা বৃঝেছিল এ 
মাইল তাদের মাইল অর্থাৎ ব্রিটিশ মাইলের ৪& মাইল। আফ্রিকান সামন্ত 
বুঝেছিলেন এ মাইল ইংরেজদের মাইল। পরে জার্মানদের ব্যাখ্য। গুনে আফ্রিকান 
সামন্ত জোসেফ হতবাক হয়ে গেলেন। তৎকালীন জার্মান কমিশনাব গোয়োরং 
(নাৎসী নেতা গোয়েরিং-এর পিতা ) জার্মান সরকারে কাছে পাঠানো তার রিপোর্টে 

লিখেছিলেন যে -"চুক্তির বয়ান অনুযায়ী তারা তাদের প্রায় সমগ্র দেশ বিকিয়ে 
দিয়েছে” এ কথা শুনে তাবা স্তম্তিত হয়ে গিয়েছে । গোয়েরিং সাহেব, অবশ্য, যা 
করার তাই করলেন অর্থাৎ নাসাদের জন্মভূমির প্রায় সবটাই দখল করে নিলেন । 

এর পরেই হেরেরে৷ উপজাতির পাল! এল । তারা কোন চুক্তি করেনি, বিপদে 
পড়ে কিছু সাহায্য চেয়েছিল । কিন্তু “সভ্য” শ্বেতাঙ্গ বনিকদেব আশ্চর্য নীতিজ্ঞানের 

সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিলনা । তাই, শেষ পর্যস্ত তারাও পন্তাল। তাদের গরু-বাছুর 
মরছিল সংক্রামক রোগে । গোমডকে প্রায় নিঃস্ব হয়ে গিয়ে জার্মানদের কাছ থেকে 

নেওয়। জিনিসপত্রের দাম তারা শোধ করতে পারল না । বাধ্য হয়ে বিক্রি করতে 
হল জমি । জলের দামে জমি কিনে নিল জার্মানরা। আক্রিকানরা দরদামেব কিছু 
বুঝত না। এব ফলে জার্মানির আধ মার্ক বা তার চেয়ে কম অর্থের বিনিময়ে ৬ 

বিধারও বেশী জমি কিনতে গুরু করল। অস্টাদশ শতকের »০-এর দশকের গোড়ার 
দিকে গোমড়ক দেখা দেয় হোরেরোদের অঞ্চলে এবং ১৯০৪ লালের মধ্যে জার্মানরা 
দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার সবচেয়ে উর্বর জমি সহ ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার বর্গ কিলোমিটার 
জমির মালিক হয়ে ,বসে। এখানেই শেষ হলনা; ছলে-বলে-কৌশলে জার্মানরা 
আফ্রিকানদের হাজার হাজার গবাদি পণ্ডও হাতিয়ে নিল। 

ছুখে-দুর্শশার শেয়সীমায় পৌঁছে হেরেরোর] অন্ত্রধারণ, করল। স্যামুয়েষা স 
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হেরেয়োর নেতৃত্বে তান্না লড়াই চালাল প্রায় এক বছর ধরে। যধন তায়! হার 
মানলে! তখন বীভৎস উপায়ে তাদের প্রায় সবংশে নিধন কর হল। একেই বলা 

হয় গণহত্যা । হেরেরে। বাহিনীকে সপরিবারে ও অবশিষ্ট সমস্ত হেরেরে! নরনারী ও 
শিশুকে জোর করে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল জলহীন প্রান্তরে । হাজার হাজার 
মানুষ ক্ষুধায়-তৃষ্কায় অবসর হয়ে লুটিয়ে পড়ল সেই ভয়াবহ প্রাস্তরের রশ্ ভূমির উপর 
--তারপর মৃত্যুই এনে দিল শাস্তি । মাত্র ১২ শত মানুষ প্রাণে বেঁচে ব্রিটিশ বেচুষ্জানা- 

ল্যাণ্ডে প্রবেশ করতে পেবেছিল। অল্পসংখ্যক লোক জার্মান অবরোধ ভেদ করে 

জার্মানদেরই অধিরুত অঞ্চলে ঢুকেছিল, তাদেব কপালে জুঠেছিল বন্দীত্ব । 
নাসারাও অর ণ। পেবে অন্ত্রধাবণ কবেছিল এবং প্রচণ্ড লডাই.চালিয়েছিল তিন 

বছর ধরে। এদেরও কাষত উৎসাদন করেছিল জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা। সরকারি 
হিসাবে দেখা যায় যে ১৯৯১ সালে ৮* হাজার হেরেবোব অবশিষ্ট ছিল মাত্র ,৫, ১৩০ 

জন এবং ২* হাজাব নাসাব মধ্যে মাজ ৯১৭৮১ জন। 

বালিন সশ্মেলন ৫শষ হুওস্ার আগেই জার্খানি কষ আক্রিকাষু তার উপনিবেশ 
স্থাপনের কাজ শিধিক্বে শেষ কবে ফেলল । 

বালিন সম্মেলনে বেলজিষামের রাজার “কংগো। ক্র স্টেট”কে মেনে নেওয়ার সঙ্গ 

সঙ্গে অন্যান্য ইয়োরোপীয শক্তিৰ অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে তাদের আধিপত্য মেনে' 
নেওয়। হল্। 

বালিন সম্মেলনে অনেক বড বড কথা বল! হয়েছিল, দাসপ্রথার নিন্দা করে 

প্রস্তাব গ্রহণ কব! হয়েছিল, অবাধ বাণিজ্যেব জধগান গাওয়া হয়েছিল । আসলে 

ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের এই সম্মেলন আপসে আফ্রিকায় বিভিন্ন শক্তির অধিকৃত 
অঞ্চলগুলি মেনে নিয়ে স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিয়েছিল যে দুঢভাবে নিজ নিজ অধিকার 
কায়েম ন। ষেন কেউ নতুন নতুন অভিযানে নেমে না পড়ে। 

গান, সম্মেলন হল আফ্রিকা ভাগাভাগির পূর্বাভাস মাত্র। 
বালিন সম্মেলনের আসল চেহারা উদঘাটিত কৰে উইলিয়ম মরিস “কমনওয়েলখ” 

পত্রিকায় লেখেন ঃ 
“জনসাধাবণকে লুষ্ঠন করা ও ফাদে ফেলা) বাজে মাল ঢালার বাজার কৃষ্টি রা 

পুজি লগ্মী করার মত জমি দখল করা_-এই সব করাই হল আধুনিক াষ্টরনারকন্ধের 
একমাঝ্র লক্ষ্য । এই জন্তেই ফ্রান্সের শেয়ার বাজারের কারবারীদের গ্রজাতগ্র পর পর 
টিউনিস, মাদাগাম্কার, টংকিন ও চীনে যুদ্ধ চালিদ্সেছে; এই জন্যেই লুটের মাল 
ভাগ বাটোয়ারার উদ্দেশ্তে বালিনে সম্মেলন বসেছে ।” 

৪? 



৬ 

“ওদের খেল মামার জান! আছে। প্রথমে ব্যবসারী ও পাত্রীর : তাবপর রাষ্ট্র 
দ্ুতেধা ; তারপব কামান । সোজা কামানের সন্থধীন হওয়াই ভাল ।৮ 

*_ইধিওপিয়াব সম্রাট দ্বিতীয় টিওডোবোস 

১৮৬৮ স্ীষ্টাঝে ব্রিটিশ বাহিনীব কাছে পবাজিত হওয়ার কিছুকাল আগে হাবসি 
সম্রাট যে সত্য উপলব্ধি করেছিলেন উনবিংশ শতাবীব ৭৯-এর দশক বা তার আগেই 
সমগ্র কৃষ্ণ আফ্রিক! সে সত্য উপলব্ধি কবেছিল। 

হাবসি সম্রাট আত্মমৃত্যু বরণ কবেছিলেন, আত্মসমর্পন করেন নি। কৃষ্ণ 
আফ্রিকাতেও ইয়োরোপীয় বাহিনীকে এমন একাধিকবার সম্রাট, রাজ! বা! সামস্তেব 
সন্ুর্ধীন হতে হয়েছে। এ'দেব মধ্যে বেশ কয়েকজনেব সৌর্যবীর্য, ষ্ শক্তি ও 
বণনৈপুন্য ইয়োবোপীয় সেনাপতিদের বিশ্মিত ও মুগ্ধ করেছে। 

রূষ্চ আফ্রিকাব শাসকদেব বাজনীতি ও কুটনীতিব জ্ঞান বেশ ভালই ছিল। তারা 
. ইয়োবোপীয় রাজাদের সে সমান মর্যাদায় বন্ধুত্বপূর্ণ চক্তি সম্পাদন কবে এবং আপস 
আলোচনাব মাধ্যমে সমন্ত গ্রশ্নেব মীমাংসা কবতে প্রস্তুত থেকে বিরোধ এডিয়ে চলার 
চেষ্টা করেছিলেন তাদের জাধ্যমত। বিপদ যে ঘনিয়ে আসছে এ-ও তীর! 
রুঝেছিলেন। কিন্তু ধনতান্ত্রিক ইয়োরোপের নীতিবোধ এবং তাদের অর্থাৎ 
ইয়োরোগীয় মান অনুসারে “অসভ্য” কৃষ্াঙগদেব নীতিবোধের মধ্যে যে আসমান- 
জমিন ফারাক ছিল ত! তারা বুঝতে পারেন নি। তাই শেষপধস্ত তাদের অনেককেই 

৪৮ 



ছারুরী সঙাটের পঙ্দ খসরণ বরা মুকষে বববারি হাে, হবছে। নাক 
দেয় গবেষণায় প্রধানশিত হয়েছে রে বিনা প্রচিরোহধ ₹ক খাজিধা- 

খত্সমরগ করেনি । 
কফ '্মাফ্রিকার, "সণ উপভুবা' আগে বিশাল আলার্যত রাজোক রাজা ও"লেই 

খোন্ন (রাজদ্বকাল ১৮*৪-১৮২৪ আটা) রাছাশাসনে রীতিমত দক্ষতার পরি 
ধিয়েছিলেন, তার সামরিক শক্তিও উপেস্ণীয় ছিলন! ৷ স্বর্ণ উপকূলের প্রথম ব্রিটিপ 
গভর্নর স্যার কার্বস ম্যাকার্থীর-োখে তিনি অবস্ত “বর্বর কূপেই প্রতিভাত হন । 

উপকূলবর্তী গ্রদেশগুলির সামন্ত শাসকদের হাতে করে ব্রিটিশ বণিকরা৷ আশান্তের 
বাজশক্তিকে দুর্বল করার যে চেষ্টা করেছিল তা ব্যর্থ করার উদ্দেন্তে ও-সেই বোন্চ্ 

বিটিশ বণিকঘের গ্রাতিনিখিদবের রাজধানীতে ডেকে এনে তাদের সঙ্গে এক চুক্তি । 

সম্পাদন করেন। চুক্তি অন্্ধারে ব্রিটিশ বণিকর। দেবে আম্রেরান্র ও বায়, নেবে 

মোন ও হাতির দীত। ও-সেই বোনুস্থর উত্স সিদ্ধ হয়েছিল, ব্রিটিশ যণিকদের সঙ্গ 
কারবার বেশ জমে উঠেছিল কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই অব! পালটে গেল । 

উপকূলভাগের সমস্ত দুর্গ ও বাণিজ্য ঘাটিগুলির দারিত্ব ব্রিটিশ সরকার নিজের 

হাতে নিলেন ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম লাট সাহেব এসেই বর্ধর নৃপতিকে শিক্ষা 
দ্বানের জন্তে সামরিক অভিযান শুরু করলেন। ১৮২৪ আষ্টাকে তাঁকে পরাজয় রখ 

করতে হলো । 
১৮৩২ ্ীষ্টাবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যৃদ্ধে জয়লাভ করার পর "বার নতুম করে চুক্তি 

সম্পা্দিত হলে! এবং স্বভাবতই এবার আশান্তে সরকারকে অনেক কিছু ছাড়তে 

হলো। নতুন চুক্তির বিরুদ্ধে আশান্তে রাজ্যের সমর্থকতদর মধ্যে অসস্তোধ আ€মই 
বাড়তে থাকে এবং ১৮৭২ গ্রাষ্টাবে উপকূলভাগের সামস্ত-নপতিদের সায়েত্তা করার 
জন্তে সেনাপতি টিনের নেতৃত্বে সৈম্তবাহিনী পাঠানো/হ় । িটিশ সাহা ব্যপৃষ্ট সামস্ত 
নবপতিদের সায়েস্তা করার আগেই আশান্তে বাহিনীতে বসন্ত ও আমাশয় মহান্ছায়ী 
জাকারে দেখা দিল। সেনাপতি চিন বৃদ্ধ স্থগিত রাধার জন্তে রাজার কাছে, আহেদ 
জানালেন, কিন্তু রাজ! রাজী; হলেন লা। আলে রাজ! যুদ্ধে নাধ্যভ' চাননি, 
সামন্তদের চাপেই তিনি সৈঙ্কবাহিনী পাঠাতে বাধ্য হন। তিনি পরিষার জানি 

দিলেন যে,হারা বৃদ্ধ চেয়েছিলেন তীর বদ্ধ করুন, এখন বৃষ খাসাংনো হ্হবগা?" 
গলনাপতি টিন তধন নিজেই উদ্ভোগী হনে বিরোধী পক্ষের সঙ্গে আগসেনর চেষ্টা" 
করেন । 

বিরোধী পক্ষ আসলে ঝিটিন বর্তণন্ষ, ভাই তিনি তাদের জানালেন যে লড়াই: 

/ ৪৯ 
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তাষের বিরদ্ধে নয়। উপকূলবর্তী চারটি সামগ হাছোর বিকদ্ধে। এইসব সাধ রাজা 
'শাশানূতে দাজের প্রতি আছগত্য জানালে বিয়োধ ছিটে যাবে। ব্রিটিশ 'সেনাপত্তি 
তখন আক্রমণ চালাতে দৃরটসংকজ্স কাজেই বৃদ্ধ চলল । 

প্রচণ্ড প্রতিয়োধে হতবাক ব্রিটিন সেনাপতি স্বীকার করলেন যে, এমন ভয়ঙ্কর বুধ 
তিনি আগে আর কখনও দেখেননি । ব্রিটিশ বাহিনী কোনোক্রমে বৃহ ক্ষরক্ষতি স্বীকার 
করে রাজধানী কুমাসিতে পৌঁছল বটে, কিন্ত সেখানে তখন কেউ নেই। গেরিলা বৃদ্ধের 
পদ্ধতি অনুসরণ করে আশান্তে সরকার রাজধানী ত্যাগ করে দুরে সরে গেছেন। 
কুদ্ ব্রিটিশ সেনাপতি আগুন লাগিয়ে দিলেন রাজধানীতে, কিন্তু ভশ্মীভূত রাজধানী 
তীঁকে ত্যাগ করতে হল। আশান্তে সরকার আবার কিনে এসে নতুন করে রাজধানী 
গড়ে তুললেন। আবার গুরু হল যূগপৎ আপস রফ| ও প্রতিরোধের পাল।। 

সপ্ন পরিসর্নে ও স্বল্পকালের জন্যে হলেও কৃষ্ণ আফিকার এই যৃদ্ধে নেপোলিয়ানেনর 
মক্ষো অভিযানেরই পৃনরভিনয় হয়েছিল সন্দেহ নেই। ১৯৯৯ গ্রীষ্টাব্ধের আগে ব্রিটিশ 
বর্তৃপক্ষ আশান্তে নৃপতিকে বাগে আনতে পারেননি । 
ফ্রান্সকেও লিপ্ত হতে হয়েছিন দবীর্ঘকালব্যাপী রক্তক্ষয়ী হৃদ্ধে। ফ্রান্স সেনেগাল 

থেকে কুদানের দিকে অগ্রসর হতে চেয়েছিল । কিন্তু ভার সব চেয়ে বড বাধ! হয়ে 
দাড়াল গিনি উপকূলের দিকে আধিপত্য বিস্তারে উদ্যোগী অল-হাজী উমর বিন-সৈয়দ। 
উত্তর সেনেগালের তুকোলোর উপজাতির উচ্চাকাজ্ী এই পণ্ডিত ও যোদ্ধা ভেঙে পড়া 
মালি সাতাজ্যের কাঠামোর উপর নতুন সাম্রাজ্যের কাঠামো গডে তুলতে চেয়েছিলেন । 
এর কলে প্রথমে ত্বকে প্রবল পরাক্রাস্ত ফুলানি সাআাজ্যের সঙ্গে লডতে হয়েছিল। 

ফুলানিরাও উপকূলভাগের দিকে এপিয়ে যেতে চেয়েছিল। উমরের দুরধ্য বাহিনী 
তাদের পথরোধ করল । উমর ছোট বড় অনেকগুলি রাজ্য অধিকার করে শক্তিশালী 
হয়ে উঠলেন। ঠিক এই সময়েইংক্রান্দেৰ সঙ্গে তার বিরোধ বীখল। 

উদিয়্মান সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি উনের জান! ছিলনা, তাই ফরাসীর্দের বণিক- 
রূপে গ্রহণ করেই বিরোধের নিম্পত্তি করতে চেয়েছিলেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাকে তিনি 

প্রস্তাব করলেন যে সেনেগালের উপকূলভাগে তাকে আমদানি কর! আগ্েয়াস্ত্রের কার- 
বারের একচেটিয়া! অধিকার ছিতে হবে এবং এর পরিবর্তে তিনি ফরাসি বদিকদের 
অবাধে চলা-ফেরা ও ব্যবসা-বাণিজ্য চালানোর অধাকায দেবেন। কিন্ত ফরাসি 
কর্তৃপক্ষ তাঁর কথায় কান ফিলেন না ফলে সংঘর্ধ জনিবার্ধ হয়ে উঠল। 

১৮৬৪ শ্রীষ্টাবখে নিজের সাহাজ্যের মধ্যে বিজ্রোহ ঘমন করতে গিয়ে উমর নিহত 
হন। দাহোমে রাজোর (বর্তমান বেনিন ) শেষ রাজার বীরত্বপূর্ণ গ্রতিরোষ 



এবং চিনি সি দহন তান রঃ রানার াজি হারার 
স্মরণীয় । 

ব্রিটেন ও ফ্রান্গে এই ছুই শক্তিই উনবিংশ শতাব্দীর শেষগাগে াহিসার ফাযাদে 
রাজ্য দখলের জন্যে উঠে পড়ে লেগে গিয়েছিল । ব্রিটেন চেয়েছিল ভূলিয়ে-ভালিস্বে 

রাজাকে হাত করতে, ফ্রান্স চেয়েছিল সরাসরি অল্বলে দাহোমে দখল করজে। 
বেহানঞিন তখন ্ধাহোষের রাজা । ইংরেজদের উপহার একটি মোটর-গাড়ি পেকে 
রাজ! খুব ধুশ হয়েছিলেন, তবে “ঘোড়াহীন গাড়িটা যে তাকে হাত করে তীর রাজা 

দখলের প্রচেষ্টা, তা তিনি বুঝতে পারেন নি। ধনিক শক্তির হিল গ্যাচ সরল 
আফ্রিকান রাজার মনে কোনে! সন্দেহ জাগায় নি। 

এদিকে ফ্রাব্দের তর সইল না। ব্রিটেনের আগেই কাজ হাসিল করার উদ্দেস্তে 
ফ্রাম্ম দাহোমে আক্রমণ করল। কিন্তু “সভ্য” ফরাসিদের “বর্বর” কৃষ্ণাদের কাছে 

পরাজয় স্বীকার করতে হল। রাজা চাইলেন ফরাসি রাজার সঙ্গে দেখা করতে। 
তার এই সরলতার চূড়ান্ত প্রতিদান পেতে তার বিলম্ব হলনা। ফরাসি রক্ষীরা 

সসম্মানে রাজা বেহানজিনকে তাদের রাজার কাছে নিয়ে যাবার ছলে নিয়ে গেল 
আলজেরিয়ায়, তারপর সেখান থেকে বন্দী বেহানজিনকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো 
ক্যারিবিয়ান সাগরে ফরাসি অধিরুত মাতিনিক ঘীপে। সেখানে ১৯৬ সালে 

রাজ। বেহানজিনের মৃত্যু হয়। আজও তিনি বেঁচে আছেন দেশের মানুষের মনে 
প্রতিরোধের প্রতীকর্ধপে । এক সংকটজনক পরিস্থিতিতে তার পুত্র সেগুরাজ আহ্মাছু 

পিতার সিংহাসনে আরোহণ করলেন। পিতার মতে পুত্রও ফরাসিদের সঙ্গে 
আপস করার চেষ্টা করেন, কিন্তু আপসের চেষ্ট। বার্থ হল। আহ্মাছুকে অন্ত্রধারণ 

করতে হল । দীর্ঘকাল ব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর আহমেছুকে নতিম্বীকার করতে 
হল। এই যুদ্ধে ফ্রান্সের সেনাপতিরা ও সৈম্তদল অমানুষিক নিষ্টুরতার পরিচয় 
দেয়। গ্রাষকে গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়। হয়, শক্র-মিত্র নিধিশেষে সকলকে 
হত্যা কর! হয়। একজন ফরাসি পর্যবেক্ষক এই অমাহুধিকতাকে পদোরতি-প্রার্থী 

ফরাসি অফিসারদের 'উদ্মত্ততা' বলে অভিহিত করেছেন। সারা ফ্রান্সে দাদি 
বিরুদ্ধে তীব্র গ্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল । 

নাইজার অঞ্চলের নবগঠিত রাষ্ট্রের নূপতি আলমেনি সামোরি তুরেও ফরাসিদের 
সঙ্গে আপসের ধার্থ চেষ্টা করে অস্ত্রধারণ করেন। ও-সেই বোন্স্থর মত সামোনি 
তুরেও ছিলেন একজন প্রগতিশীল নৃপতি। তার অন্ন্থত বিভিন্ন কর্মনীতি আজ 
গবেষকর্ধের বিশ্দিত করছে । 
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্ীর্ঘকাগ বুঝের পর ১০৯৮ জীষ্টানখে সামোরি পরার বরণ করেন। 

কু আফ্রিকায় প্রতিরোধ-সংগ্রাম চলেছিল দীর্ঘকাল ধরে বিংশ শতাষীর খিড়ীয় 

মশক পর্বস্ত। ১৯০৪ গ্রীষ্টাঝে জার্মানদের জবরন্তি ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে জকৰ 

মৌরেংগার নেতৃত্বে নান! উপজাতি জংগ্রামে অবভীর্ঘ হয়। মোরেংগার বিশ্বয়কর 

সংগঠন ক্ষমত| ও রণচাতুরখ জার্যানদের হতবাক করে দিরেছিল। জার্মান সেনানী- 

মগুলীর সংস্ত ক্যাপটেন বায়ের মোরেংগার রণনৈপুন্তে মুদ্ধ হয়ে লিখেছিলেন যে 

“মোরেংগার চাতুরধপূর্ণ আকম্মিক আক্রমণ এবং সর্বোপরি ভার অন্গামীঘের উপর তার 

অঙ্াধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবের মাধ্যমে সে বৃদ্ধকে দীর্ঘস্থামী করেছিল এবং আমাদের 

অপরিমেয় ক্ষতিসাধন করেছিল ।” ক্যাপটেন বানের অকপটভাবে মোরেংগার শ্রুতি 

শ্দ্ধ। জানিয়ে বলেছেন ষে, মোটের উপর মোরেংগ| “একজন অসাধারণ যোদ্ধা! এবং 

শক্রয়পে তরি প্রতি শরন্ধ। ন। জানিয়ে আমর! পারিন। 1” 

দক্ষিণ আক্রিকাত্র উনবিংশ শতাবীতে যৃগপৎ" বুয়র ও ইংরেজদের বিরদ্ধে ভুলূ 

জাতির প্রচণ্ড গ্রতিরোধও ভোনবার নয়। দরধ্য ভুলু যোদ্ধাদের কাছে ব্রিটিশ 

বাহিনীর পরাজয়ই বুয়রদের উৎসাহিত করেছিল এবং মান্তুবায় তাদের জয় ব্রিটিশ 

সরকারকে ভীদের কর্মনীতি বদলাতে বাধ্য করে। 

এইসব প্রতিরোধ-শংগ্রাম ব্যর্থ হন্বনি। কৃ আফ্রিকার পরবতীকাণে এই 

প্রতিরোধ অংগ্রাম নানা রূপ পরিগ্রহ করতে করতে শেষপর্যস্ত আধুনিক প্রতিরোধ- 

জংগ্রামের কূপ পরিগ্রহ করেছে। 
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“সাহ্রাজযবাদ হলে! শিল্পের বাঘা বাঘা মালিকদের, তাদের যেসব মাল ও গৃঁজি 
তারা নিজেদের দেশে বিক্রি করতে বা ব্যবহার করতে পারেন৷ সেইসব মাল ও 
পুঁজির জন্টে বিদেশী বাজার ও বিদেশে লগ্মীর সন্ধান করে তাদের বাড়তি এঁশ্বর্ষের 
শ্লোত বয়ে যাওয়ার খাত প্রশস্ত করার চেষ্টা |” 

পপ্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই আফ্রিকার ভূখণ্ড ভাগাভাগি ও ইয়োরোপীয় রাষ্টরগুলির 
কুক্ষিগত করার প্রথম পাক্ষেপগুলি গ্রহণ করেছিল আবিফারকদের সহযোগিতায় অথবা 
তাদের নিজেদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ব্যবসায়ীর। অথবা পুঁজিবার্দী কোম্পানিগুলি। 

আবিষ্কারক বা! প্রতিনিধিদের কার্ধক্রম ছিল সাধারণত উপকূলভাগ থেকে অত্যন্তরভাগে 
কিছুদূর অগ্রসর হওয়া! এবং বস্ত্র ৷ মদ উপহার দিয়ে সর্দার বা রাজাদের জয়প্ট-স্টক 
কোম্পানিগধির সঙ্গে তথাকথিত সন্ধিপতরে থ্বাক্ষর তে প্রনৃষ করা। এসব 
আফ্রিকান শাসকদের স্বাক্ষর ছিল একটি চিহ্ন এবং এর দ্বারাই সন্ধিপত্র অঙ্গসারে 
শাসকরা সামান্ত কয়েক গজ কাপড় বা কয়েক বোতল জিনের বিনিময়ে নিজেদের সমগ্র 

ভূখণ্ডই কোম্পানিগুলিকে দিয়ে দিতেন। প্রায় সমগ্র মধ্য আফ্রিকার যেসব ভূধও 
ইয়োরোপীয় রাষ্্রগুলির দখলে রয়েছে সেগুলির ভিত্তি হলে! এইরকম সব দলিল। 

**২* বছরেরও কম সময়ের মধ্যে সমগ্র মধ্য আফ্রিক। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, ফাল্ল, 
জার্ধানি। বেলজিয়াম, পতৃগাল ও ইতালির মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেছে ও তাদের 

কুঙ্গিগত হুয়েছে।” | রঃ 
স্সাআাজাবাদ £ জে, এ, হবসন 
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আহুনিক পুঁজিবাদের চেহারা ধধন ইয়োরোপীয় হৃদ্ধিজীবীদেয কাছে ধরা পড়েছে 
তখন' তার উদ্মত্ত আকাক্ষা ও লোভ সারা পৃথিবীকে গ্রাস করতে উদ্ভত। 

১৮৮৫ আষ্টাবে বালিন অম্মেলন্রে পর স্মাফ্রিকা ভাগাভাগির জন্তে ইয়োয়োগীক 
শৃক্তিবর্সের মধো হড়োছড়ি পড়ে গেল। দেখতে দেখতে আবিসিনিয়! ( ইখিওপিয়া ) 
ও লাইবেরিয়া ছাড়া সমগ্র আফ্রিকা! ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে ভাগ বাটোদ্ারা 
হয়ে গেল প্রায় শান্তিপৃর্ণভাবেই। 

লেনিন তার “সাআজ্যবাদ ও সাত্রাজ্যবাদী যুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৭ ) নামক বিখ্যাভ 

গ্রন্থে বৃহৎ শজিবর্গের মধ্যে পৃথিবী ভাগ বীটোয়ারা সংক্রান্ত অধ্যায়ে ভৌগলিক এ» 
পানের “ইয়োরোপীয় উপনিবেশগুলির ভূখগ্গত বিস্তার, নামক গ্রন্থ থেকে যে 
উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতে দেখা যার যে, উনবিংশ শতাব্ধীর শেষে আক্রিক। মহাদেশের 
৯**৯৪ শতাংশ ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের (মাফিন যুক্তরাষ্ট্র সহ ) কুক্ষিগত হয়েছে। 

১৮৭৬ শ্রীষ্টাৰ থেকে ১৯০* খ্রীষ্টাব্বের মধ্যে আফ্রিকার উপনিবেশ স্বাপনের হার 
বৃদ্ধি পেয়ে বাড়ায় ৯৬ শতাংশ । 

পানের সিদ্ধান্ত হলো। অতএব এই কালেব বৈশিষ্ট্য হলে আফ্রিকা ও 
পলিনেশিয়! ভাগ-বাঁটোয়ার। 

লেনিন মন্তব্য কবেছেন ষে, স্থুপানেব দিদ্ধাস্তকে সম্প্রসাবিত কবে বলতে হবে ষে, 
“এই কালের বৈশিষ্ট্য হলো! পৃথিবীর চুভাস্ত ভাগ-বাটোয়াবা_অবশ্ত নতুন ভাগ- 
বাঁটোয়ারা অসম্ভব এই অর্থে নয়, বরং নতুন কবে ভাগ-বাটোযাবা হওয়! সস্ভব 

ও অনিবার্ষ-*' |” 

প্রথম মহাযুদ্ধে লেনিনেব দিদ্ধাস্ত অকাট্যভাখে গুমাণিত হয়েছিল, 
মাফিক ভাগাভাগিতে সিংহভাগ পেয়েছিল ত্রিটেন। ব্রিটেনের পরেই ফ্রান্দ। 

জার্মানি রঙ্গমথ্ে অনেক বিলম্বে আবির্ভূত হলেও বেশ কিছুট! জায়গা দর্ধল করে নিতে 
পেরেছিল । অন্তান্য শক্তির দেখাদেখি পতুর্ালও এ সময় তৎপর হয়ে ওঠে এবং 
আংগোল। ও মোজান্িকে (পতুগীজ পুর্বআফ্রিকা ) ছুই বিবাট উপনিবেশ স্থাপন 
করে। এ ছাডা ভাবদে অন্তরিপ, পতু'গীজ গিনি প্রভৃতি বেশ কয়েকটি অঞ্চল আগে 
থেকেই তার ধখলে ছিল। বেলজিয়াম তো তার বিশাল কংগে! রাজ্যে সকলের 
আগেই পাকাপোক্তভাবে ঘাটি গেড়েছিল। 

ইতালিও নিচ্ছি হয়ে এই উপনিবেশ স্থাপনের খেল দ্বেখতে রাজী হলোন।। 
ক হাত বাড়ালো পূর্ব আফ্রিকার উপকৃলভাগের দিকে । মুল লক্ষ্য ছিল ইখিও- 
পিয়া। ইতালির অভিযান ইবিওপিয়া গোড়া বেকেই সন্দেহের চোখে হেখেছিল । 
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ফান্দও ইতালির অভিযান রুখবার জন্যে ইিওপিয়াঁকে অস্্রশস্র পরধরাহ বরতে 
বিধ! করল না। ইধিওপিরা ও আবিগিনিয়া প্র্থত হয়ে রইল । প্রাথমিক সাফল্যে 
ইতালির উৎসাহ বেড়ে গেল। লোমালিল্যা্ স্থানীয় নুলতানদের কাছ থেকে 
পহজেহ হাভানে থিয়েছিল, কিন্ত গোলযোগ বীধল লোহিত সাগরের মাসোওয়া 
বন্দর দিয়ে এরিতরিয়া অভিযানকালে । এবার আবিসিনিয়া ইতালিকে বাধ! দিল । 
কয়েকটি ছোটখাট বৃদ্ধে জিতে ইতালি ধন সাহস্কারে অবিসিনিয়! দখলের উদ্যোগ 
করছে তপন আদোয়ার যুদ্ধে (১৮৮৫) আধৃনিক 'অন্ত্শস্ত্ে সুসজ্দিত ইতালিয় 
বাহিনীকে শোচনীয় পরাজয় বরণ করত্তে হলে । এই পরাজয়ের গানি ইভালিকে 
্বীর্ঘকাল বহন করতে হয়েছে । ১৯১১-১২ সালে তুরস্ককে বৃদ্ধে হারিয়ে ভ্রিপলি ৮ 

সাইরেনাইক (পরে লিবিয়! নামে পরিচিত ) অধিকার করেও ইতালির সাত্রাজ্য- 
বাদীর। হাবসীদের কাছে পরাজিত্ত হওয়ার অপমানের জাল! ভুলতে পারেনি অবস্ত 
ইতালির পার্লামেন্টে তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাণাসিনি আদোয়ার যুদ্ধে ইভালির 
পরাজয়কে সামান্ত একটি বিপর্যয় বঙলে উড়িয়ে দিয়ে গুরুগীর ভাষায় জানান যে, 

ইউরোপের বডেো৷ বড়ো শক্তিগুলি যখন আফ্রিকার জনগণকে সভ্য করার মহৎ কাজে 
নেমে পড়েছে তখন ইতালি নীরব দর্শক হয়ে বঘে থাকবে এতো! হতে পারেন] । 

হৃতগৌরব ম্পেনও এক' সময় থাবা মেরে আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূলবর্তী 
ছুটি অঞ্চল-_রিও দি আর! ও রিও ঘুনি কেড়ে নিল । 

আয়তনের দিক থেকে ফ্রাব্সই আফ্রিকার সর্|ধিক পরিমাণ জায়গা দখল করেছিল 
বটে, কিন্তু সব চেয়ে ভাল জায়গাগুলির বোশরভাগই দখল করেছিল ব্রিছেন। 

আফ্রিকা মহাদেশের এক কোটি পনর লক্ষ বর্গমাইল ভূখণ্ডের প্রান্ম ৪« লক্ষ বর্গমাইল 
ফ্ান্সেব দখলে এলেও এর বেশিবভাগটাই ছিল সাহারা মরুভূমি । ব্রিটেন অধিকার 

করেছিল ৩৭ লক্ষ ৫* হাজার বর্থম।ইল জায়গা । গ্রকৃতপক্ষে উত্তমাশ। অস্তরীপ 
থেকে ভূমধ্য সাগরের উপকূল পর্ধস্ত ব্রিটেনের একটানা। অধিকার প্রতিহত হয়েছিল, 
ফলে অর্থনৈতিক ও সামরিক উত্তয় দিক থেকেই ব্রিটেন সবচেয়ে লাভবান হয়। 

জার্মানি ও বেলজিয়ামের অধিকারভূক্ত হয়েছিল যথাক্রমে ৯ লক্ষ ও প্রায় » লক্ষ বর্গ 
মাইল জারগগ।। আর পর্তুগাল, ইভালি এবং স্পেনের কুক্ষিগত হয় যথাক্রমে 
৮ লক্ষ, ৬ লক্ষ ৫* হাজার ও এক লক্ষ বর্গমাইল এলাকা । আবিদিনিষ়্া 

, € ইখিওপিয়।) ও লাইবেরিয়।--এই ছুটি রাষ্ট্রের মোট আয়তন ছিল মাজ ৪ লক্ষ 

বর্গমাইল অর্থাৎ সমগ্র আফ্রিকার মাত্র ১*' ভাগের ৩» ভাগ । 
আপে আর্রিক। ভাগাভাগি ছয়ে গেল । এবার “অহযত ও অসভ্য কষা ঘের 
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সনধয করে ভোলার খহৎ বতে ইয়োরোগীয় শক্তিষর্গ অতী হলেন। শান্তি ও সৌশরাঞ্টের 

জয়গানে ইউরোপ-নাফেরিফা হৃখবিত হয়ে উঠল, আন্তর্জাতিক পহযোগিতার উদ্দেনট 

ঘন ঘন সম্মেলন, ও বৈক বসতে লাগ
ল, সমৃদ্ধ ইউরোপ ও মাফিন হ্তরাষ্ট্র খুঈী হবে 

ওছিয়ে বসার চেষ্টা! করতে লাগল । এখন €র্ষজ শাস্তি, মাথার উপ
রে ঈশ্বর” । 

কিন্ত তথাকিত এই *পান্তি ও সহযোগিতা*র আবহাওয়ার মধ্যেই দেখ! 

নিল অশান্তি ও বিরোধের কালো! মেঘ। অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা! তীব্রতর 

হয়ে উঠল। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী জোসেফ চেষ্গারলেন সাত্রাজযবাদকে প্রত 
বিজজনোচিত ও শ্বশনব্যরসাধ্া* কর্মনীতি বলে অভিহিত করে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে 

ওকালতি করলেন। লঙ্গে সন্ধে ব্রিটেন জার্মানি, বেলজিয়াম ও মাঞ্ষিন হুজরাষ্টরের 

ষে গ্রাতিযোধিতার সম্থ্ধীন হয়েছে এবার বলতেও তিনি তুললেন 
ন1। 

এই প্রতিযোগিতা থেকে মুক্তিলাতের উপায় কি1--উপায় একচেটিয়া! প্রতিঠান 

গড়ে তোলা--বাব দিলেন ধনপতিরা। গড়ে উঠতে লাগল বড় বড় বাণিজ্য সংঘ, 

শিল্প সংঘ । ধনপতিদের বথায্ সাথ দিয়ে ধনিকশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতার পৃথিবীর 

অধির়ৃত অথ্লাগুলি ভাগবাটো়ারার জন্তে উঠে পড়ে লেগে গেলেন। আর এরই সন্ধে 

উপনিবেশগুলিতে শাসন ও শোষণের বাবস্থা! আরও পাকাপোক্ত করা 
হলো! । 

রুফ আফ্রিকার জনগণ তখন বিমূড়। বিপর্যস্ত। গায়াজ্য
বাদী শাসনে তাদের 

জীবনধারার অবসান ঘটেছে অথচ নতুন কোনো জীবনধারার সন্ধান তারা পায়নি। 

গাই বার বার তার! পুরাতন জীবনধারাকে ফিরে পাওয়ার জন্যে ব্যর্থ প্রয়াসে 
নিজেদের ক্ষতবিক্ষত করেছে। 

বিংখ শতাব্দীর স্থচনাকালেই শুরু হন্বেছে লঙ্্ী পুঁজির ( ফিনান্দ-ক্যাপিটাল ) 

দাপট । শানন ও শোষণের পুরাতন পদ্ধতি পরিত্যক্ত, 
কৃ্-আক্রিকার বিডি 

্্টলের পুরাতন সমাঝ-ব্যবস্থার কাঠামো! বখাসত্ভব বজার রেখে উপজাতীয় সর্দার 

রাঙ্গা! ও সুাতানঘের মাধ্যমে আফিকানদের শাসন ও পোষণের নতুন পদ্ধতি 

ভউদ্তাবিত। ফলে নতুন অভ্যতার সংস্পর্গে এসেও আফ্রিকানর। কিছুমাআ লাভবান 

হলোনা, অথচ “অন্ধকার মহাদেশে ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসারের জনে 

ইউরোপীক্রা কী অসাধ্য সাধন করেছে তা ফলাও করে প্রচার
ের বর্ববিধ পন্থা 

আবল্ঘন কর? হলো।। 

স্বায়ীভাহে উপনিবেশ শাসন ও শোবণের জন্তে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পতি 

অনুসরণ কর] হয়েছিল । বেখানে কৃষি বেশ উন্নত সেখাদে যেসব কৃষিজাত গণ্য 

খানি করে প্রচুর দুঙ্ধাধণা অর্জনে লন্তাবনা ছিল দেখানে শাঙকা কধিগাত পণ্য 
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য়ে একচেটিয়া অধিকার গ্রহণ করলেন। আক্রিকান কৃষকদের নিজেদের ইচ্ছামত 
ফেনা-খেচাঁর ক্ষমতা আর থাকল সা। আবার যেখানে আবহাওয়া ইউরোগীয়দের 
স্সধাসের পক্ষে অস্থকুল এবং উর্বর জমিরও অভাব নেই সেখানে প্রয়োজনমত 
আফ্রিকানদের উৎধাত করে ইউরোপীয়বঘের বসবাস ও চাষ আবাদ করার জন্তে গ্রচ্র 
অমি দেওয়া হলো। যেমন কেনিয়ায় ১৯১৫ সালের মধ্যে আফ্রিকানদের কাছ 

থেকে প্রায় ৪৫ লক্ষ একর উৎকৃষ্ট জমি কেড়ে নিয়ে মাত্র এক হাজার শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দা- 
দের হাতে তৃলে দেওয়! হয়েছিল। আর অন্ুর্বর অঞ্চলগুলিতে “সংরক্ষিত অঞ্চল” 

ঘলে ধোষণ! করে মাত্র ৫২ হাজার বর্গমাইল এলাকায় বাস ও চাষ আবাদ করতে 
বাধ্য কর! হয়েছিল প্রায় ৫. লক্ষ আফ্রিকানকে। দক্ষিণ আফ্রিকা, রোডেশিরা 
প্রভৃতি অঞ্লেও একই পঞ্চতিতে আফ্রিকানদের জমি দখল ও স্বেতালদের মধ্যে তা 
বণ্টন করা হয়। 

এ ছাড়! অনেক অঞ্চলে (প্রধানত ফ্রান্জের অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে ) হাজার 

হাজার একর জমি তুলে দেওয়া হয় বিভিন্ন কোম্পানির হাতে। নির্ধারিত বার্থ 
খাজনা এবং ম্বনাফার একটা অংশ সরকারকে দিতে হবে এই শর্তে এইসব 
কোম্পানিতে শোষণের অবাধ অধিকার দেওয়া হয়। অনেক জায়গায় বড়ো বড়ো! 
বাগিচা গড়ে ভোল। হয়। এ ব্যাপারে জার্ধানর ট্যাঙ্গানাইকাঁ, চৌগো ও 
ক্যামেরুনে বেশ সাফল্য অর্জন করে। ৫৮টি জার্মান কোম্পানি বিপুল পরিমাণ জমির 
ষালিক হয়ে নির্মমভাবে আফ্রিকানদের শোষণ করে । 

চাষ-আবাঘ ছাডাও খনিজ সম্পদ আহরণের জন্যে ইওরোপীয়রা বড়ো! বড়ো। 
কোম্পানি গঠন করে। এইসব কোম্পানি যেসব জায়গা! ইজারা নেয় সেসব জায়গায় 

এদের একাধিপতা স্থাপিত হয়েছিল ! 

রুধিজাত পণ্য ও খনিজ দ্রব্যাদি আহরণ এবং রগ্াানি, আর তারই সঙ্গে ইও- 
রোপের বিভিন্ন দেশের পণ্য আফ্রিকায় আমদানির উদ্দেশ্তে ( এবং সামরিক উদ্দেস্তোেড 
বটে) অধিকৃত উপনিবেশগুলিতে রেল লাইন, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি বসানো, বন্দর ও 
পথঘটি নির্মাণের জন্টে বু লোকের দরকার হয়। এ ছাড়া শ্বেতা কষিজীবীদেরও 
বড়ে। বড়ে। বাগিচাঁর কাজ করার জন্যে অনেক লোকের প্রয়োজন দেখা দেয়। জঙ্গি 
থেকে উৎখাত করে, মাথাপিছু ট্যাক্স (জিজিয়া ) ধার্ধ করে আফ্রিকানদের শ্রমিকের 
কাজ নিতে বাধ্য কর! হম্ব। অনেক অঞ্চলে (বিশেষ করে পর্তুগাল ও ইতালির 
অধিকৃত অঞ্লগুলিতে ) সফ্রিকানদেধ “বেগার' খাটতে বাধ্য করা হয়। এদের জনকে 
'্বালিকদের কোলে দাযধারিত ছিলদা | নির্্ষভাবে খাটানোর কলে বহু আফ্িকানের 
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অীধনমীপ অকালেই নিতে বায়। কখনও বেয়াড়া আফ্রিকানদের লায়েহা বরাক 
নামে, কখনও অন্ত অন্ুহাতে সত্য ইওয়োগীয় শকতিবর্গ ক আফ্রিকার মাম্ষদের জবি, 
গবাদি পণ্ড কেড়ে নিল, চাপিয়ে দিল গুরুভার করের বোঝা। নি্য অসহায় 
আফিকানঘের শ্রম বেচে খাওয়। ছাড়। আর কোনো! উপায় রইল না। বেঁচে থাকার 

যত লামান্ত মতুরী দিয়ে শ্বেতাজরা তাদের খাটিয়ে রাজার হালে বাস করতে লাগল । 
গড়ে তুলতে থাকল মুনাফার পাহাড় । 

আর 'অসভ্য ও বর্ধর' কৃাঙ্গদের সভা করে ভোলার 'মহৎ ব্রত কিভাবে পালিস্ত 
হয়েছিল তার ছু'একটা দৃষ্টাত্ত লক্ষ করলেই যথেষ্ট হবে। সরকারের আয়ের প্রধান 
উৎস ছিল প্রধানত প্রত্যক্ষ কর এবং শুষ্ক । এই আয়ের একট। মোট! অংশই ব্যরিত 
হতো প্রশাসন খাতে, বিশেষ করে আইন ও শৃংখলা! রক্ষার খাতে । ব্রিটিশ শাসিত 
নাইজেরিয়ায় প্রশাসন খাতে ব্যয় কর। হতো৷ মো রাজন্বের ৩* শতাংশ, কেনিয়ায় 

৩৮৮) উগাগাক্স ৩৩৪ এবং না়্াসাল্যাণ্ডে ( মালাউই ) ৩* ১৮ শতাংশ। প্রশাসন ও 

গন্তান্ত ধাতে ব্যয় বরাদ্দের পর শিক্ষা, স্বাস্থারক্ষা ইত্যাদি জনকল্যাণ খাতে বেশী 
ব্যয়বরাঙ্দগ কর। সম্ভব হতো ন। । 

১৯৩৮ সালেও শিক্ষাধাতে নাইজেরিয়া, কেনিয়া, উগাণ্ডা ও নায়াসাল্যাণ্ডে 

বথাক্রমে মোট রাজম্বের মাত্র ৫৯, ৯৯ (কোনয়ায় শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের জন্তে ব্যয় 

কিছুটা বেশী কৰা হতো, এর মধ্যে আফ্রিকানদ্ের ভাগে পড়ত মাত্র € শতাংশ ), 
গ৭ ও ৪৭ ঈাভাংশ। 

কাজেই অতি স্বশ্পসংখ্যক লোক আধুনিক শিক্ষালভ করতে পেবেছে, লক্ষ লক্ষ 
মানুষ অজ্ঞত। ও নিরক্ষরতার অন্ধকারে ডুবে থাকতে বাধ্য হয়ে সাম্রাজ্যবাদী শাঞ্জন 
ও শোষণের পথ সুগম করেছে। 

উপরে যেসব উপনিবেশের উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলি হলো আফ্রিকার 

উপনিবেশ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে “নুশাসিত' অঞ্চল । ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি এবং 
'বিশেষ করে পততুগালের অধীন উপনিবেশগুলির অবস্থা! ছিল আরও শোচনীয় । 
পতুগিজ আফ্রিকায় পৃরোদত্তর দাস প্রধাই চালু ছিল বল। যায় এবং শিক্ষা স্বাস্থ্রক্ষা 
খাতে বরাদ্ধ হতো ছিটেফোটা। তাই বেসিল তেভিভসন সঠিকভাবেই মন্তব্য 
করেছেন ঃ 

দিক থেকে আফ্রিকানদ্ের কল্যাণের জন্তে প্রগতি ও অছিগিরির কথ 
বল। হয়েছে। ফিন্ত বাস্তবে ফারাক রয়ে গেছে।” 

আমলে কমষেশি পরিমাণে ষমত্ত সামাজ্যবাদী শক্তি ব্উর সাহাজ্যবাদী সিসিজ 
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বোসস্নএর উপদেশ মেনে চলেছে অক্ষরে অক্ষরে । 

রোডস্ কেপ বিধানসভায় তার প্রস্তাবিত ব্যবস্থার উল্লেখ করে বলেছিলেন £ 

“এভাবে আপনারা তাদের ( আফ্রিকানদের) জীবন থেকে মন্থরতা ও কুঁড়েছি দুর 
করযেন, তাদের শ্রমের অর্ধাদা! শেধাবেন এবং রাষ্ট্রের সমৃদ্ধিতে তাদের অবদান 
দেওয়াবেন ও আমাদের বিজ্ঞ ও সাধু সরকারের জন্ত তাদের দিক থেকে কিছু প্রতিদান 
দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন ।” 

তাই হাজার হাজার মাছ্ষকে তাদের জমি জায়গ। থেকে উৎধা করে এবং 

মাথাপিছু অদস্ভব কর ধার্ধ করে রেলপথ, ডক, ও রাস্তাঘাট নির্মাণ করতে এবং 

কোনোক্রমে জীবন ধারণের উপযোগী মনতুরী দিয়ে তাদের অমান্ঠুসিক পরিশ্রম করছে। 
ৰাধ্য করে কৃষ্ণ আফ্রিকার সর্বত্র কষ্চাঙ্গ অধিবাসীদের শ্রমের ষধান্াবোধ শেধানে। 
হয়েছে, উপনিবেশসমূহের সমৃদ্ধি অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ শোয়কশ্রেণীর সমৃদ্ধি ঘটানোর জন্তে 

প্রাণপাত করতে এবং “বিজ্ঞ ও সাধু সরকার' চালু রাখার জন্তে তার্ষের কি করে সর্ধন্থ 

নিবেদন করতে হ্ম্ব তা লেখানো! হয়েছে। এটাই হলে "আফ্রিকার ইয়োরোগীন- 
করণ এর নির্গলিতার্থ। আর এরই জন্তে প্রয়োজন হয়েছিল হ্বন্পসংখ্যক আফ্রিকানকে 

ইয়োরোপীয় শিক্ষার্দীক্ষ। দিয়ে আধুনিক করে তোলার । 
প্রথম মহাযুদ্ধের আগে যেসব আফ্রিকান পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা লাভ করে- 

ছিলেন তাদের দৃঢ়বিশ্বাস হয়েছিল ইয়োরোপীয়দের সাহায্যেই তারা মানুষ হয়ে 
উঠবেন, তাদের দেশ আধুনিক হয়ে উঠবে। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ থেকে এর! 

বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন দরীর্ঘকাল। জনগণ তাদের পুরাতন সমাজ, পুরাতন জীবন- 

ষাতত্রাকে তাদের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে ভুলতে পারেনি, ফলে তারা কখনও 

আপস করে চলেছে, কখনও নতুন আকারে পুরাতনকে রূপ দিতে চেয়েছে, কখন 

আত্মরক্ষার ও নিজেদের স্বতন্ত্র সত। বজায় রাখ।র কোনো উপায় না দেখতে পেয়ে 

মরিয়! হয়ে বিদ্রোহ করেছে। রক্তশ্রোতে ডুবে গেছে সেসব বিদ্রোহ, কিন্তু তুষের 

'াগুনের মতে! সেইসব বিদ্রোহের আগুন ধিকিধিকি করে জলেছে, নিতে ষায়নি। 
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৮" 

"শতাবীর সুর্য আজি রক্ত মেধমাবে 
অন্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে 

অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিনী 
ভরঙ্করী। দয়াহীন সভ্যতানাগিনী 

তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমেষে 
গুপ্ত বিষদৃস্ত তার ভরি তীত্র বিষে 
গ্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, ক্ষোভে ক্ষোভে 

ঘটেছে সংগ্রাম-_ গ্রলয়মন্থনক্ষোভে 
তঙ্বেশি বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি 
পন্নয্যা হতে। 

-নৈবেদ্ধা : রবীন্দ্রনাথ । 

পৃথিবী ভাগবাটোয়ার! সম্পন্ন হওয়ার পর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের মধ্যে প্রতি 
ঘোগিত! উঠল চরমে। এই প্রতিযোগিতা! যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে রূপান্তরিত হবে তার 
পূর্বাভাষ পাওয়া গেল ১৮০৮ গ্রীস্টাবের ম্পেন-মাফিন যুদ্ধে, ১৮৯৯-১৯৯২ এীস্টান্ের 
বৃয়র যুদ্ধে, ১৯*৪-৫ এ্রস্টাব্বের রুশ-জাপ বুদ্ধে, ১৯১১-১২ গ্রস্টাবধে ইভালি-তুরস্ক 
হষ্ধে। পরিষ্কার বোঝ! গিয়েছিল পৃথিবীতে বিভিন্ন শঙ্তিবর্গের অধিরুত অঞ্চলগুলি 
নদ্কুন করে ভাগাভাগির পাল। শুরু হয়েছে। 



বিংশ শতাব্বীর সটনাকালেই নতুন ছাট শক্তিশালী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের অভ্যুহয় 
ঘটেছিল। এছাড়া এশিয়াতেও জাপান পুঁজিবানী রাষ্ট্ররূপে মাথা তুলেছিল । প্রথমোকত- 
ছুটি রাষ্ট্র হলে। মাফ্িন বৃকতরা্ট্র ও জার্ধানি। ১৮০* এস্টান্বের সংকটের পর জার্মানিতে 
একচেট্যা পুঁজির আধিপত্য ক্রুত বৃদ্ধি পার়। শিল্পক্ষেতে “মাৎসন্তায়' দেখা দেয়, বড়ো 
বড়ে! কোম্পানিগুলি ছোটদের গ্রাস করে ফুলে ফেঁপে ওঠে । মাক্িন বৃক্তরাষ্ট্রেও অনুরূপ 
ব্যাপার ঘটতে থাকে । 

এর অনিবার্ধ পরিণতি রূপে বিশ্বের বাজারে প্রতিষোগিত৷ তীব্র আকারে দেখা 

দিল। তৈল আহরণকারী বিশাল প্রতিষ্ঠানগুলি সারা ছুনিয়ার তৈলসম্পদ ভাগা- 
ভাগি করার সংগ্রামে লিপ্ত হলে! । শুরু হলে! পৃথিবী ভাগাভাগির লড়াই ।” দেখতে 
দেখতে দেখতে বৃহৎ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রুলির মধ্যে যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিত। গুরু, 
হয়েছিল তা৷ ভূখণ্ড দখলের লড়াইতে পরিণত হলে! । 

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বাভাষ ষেমন রবীন্দ্রনাথের কল্পনানেত্রে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত 
হয়েছিল বৃয়র যুদ্ধের সময়, তখনই এর পুর্বাভাষ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল কোনো কোনো 
ইউরোপীয় বৃদ্ধিজীবীর কাছে । ফরাসি এতিহাসিক ত্রিয়' তার উনবিংশ শতাব্বীর 
শেষে রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্তাসমৃহ” গ্রন্থের “বৃহৎ শক্তিবর্গ ও পৃথিবী 
ভাগবাটোয়ারা” শীর্ষক অধ্যায়ে লেখেন ঃ 

“সাম্প্রতিক বছরগুলিতে চীন ছাড়৷ পৃথিবীর সমন্ত মৃক্ত ভূখণ্ড ইয়োরোপ ও উত্তর 
আমেরিকার শক্তিবর্গ কর্তৃক অধিকৃত হয়েছে । এই ব্যাপার নিয়ে কয়েকটি সংঘর্ষ ঘটে 

" গেছে ও একের জায়গায় অন্তের প্রভাব প্রতিষিত হয়েছে যাতে অনুর ভবিস্ততে আরও 
সাজ্বাতিক বৃদ্ধের পূর্বাভাস পাওয়া ষাচ্ছে।” তাই তাড়াহুড়ো করে সব গ্লুঁজিবাদী শক্তি 
পৃবিবী ভাগাভাগির লড়াইতে নেবে পডল। এখন ভাগ না পেলে আর তে পাওয়া 
ষাবেনা ! পৃথিবীকে শোষণ করার সুযোগ ছেড়ে দিতে কেউ রাজী নয়। “তাই সমগ্র 
ইয়োরোপ ও আমেরিকা! সম্প্রতি” ওঁপনিবেশিক “সম্প্রসারণের', "সাম্রাজ্যবাদের, জরে 
আক্রান্ত হয়েছে যা! কিন! উনবিংশ শতাবীর অবসানকালের সবচেয়ে বড়ে! বৈশিষ্ট্য । 

বারুদ স্তপীকৃত হর্ষেই ছিল। সাধিয়াব সারাজোতে৷ শহরে হাপসব্র্গ সামাজ্যের 
ভাবী সম্বাট আততারী কর্তৃক নিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই বারুদের স্যুপে আগুন 
লেগে গেল। দেখতে দেখতে সার! পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশে মহাবুদ্বের আগুন ছড়িটর 
পড়ল, কটি বৃহৎ শক্তির মধ্যে ৬টি বৃহৎ শক্তি জড়িয়ে পড়ল এই মহাযুন্ধে। 

প্রথম মহাযুছ্ধে প্রধান প্রতিঘন্থী ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানি । উদীযবমান 
জার্মান সাম্রাজ্যবাদ ব্রিটেন ও ফ্রাব্জকে হটিয়ে দিয়ে নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে 
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চেগ্েছিগ। জার্যানির বিকৃপ্েধু্ে লিপ্ত ব্রিটেন ও ফ্রি শুধু নিখেছের (উপনিবেশ 
বক্ষার জঙ্গে সর্বতোভাবে প্রস্তত হলোনা, জার্মানির উপনিবেশগ্ুলি ঘখল করতেও 
উদ্ভোগী হলে! । কলে বৃটেন জাফ্রিকাতেও হদ্ধের দাবানল ছড়িয়ে পড়ল। 

সাত্রাঙ্াবাদী শাসন ৩ শোষণ "কু আফ্রিকায় মানুষের মনে অনস্কোষ 
কাগিয়েছিল। প্রথধ দ্বিকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয্পসংখ্যক আফ্রিকান 
সরকারি কর্মচারী এ বুদ্ধিজীবীদের এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ব্যবধান গড়ে 
উঠেছিল সাত্রাজাবাছের শাসন ও শোষণের পদ্ধতি ক্রমেই জে র্যবধান দুর করে কৃষ্ণ , 
আফ্রিকার জন্জাগরণের পথ উন্মুক্ত করে দ্িয়েছিল। মহাযুদ্ধ এই প্রক্রিয়াকে আরও 
ত্বরান্বিত করল | 

সমএ কফ আক্রিক! সহসা এক বিরাট পরিবর্তনের মৃখোমুখি হয়েছিল। প্রথষ 
সহাযুদ্ধের ছৃর্ণাবর্ত কষ আফ্রিকাকে সরাসরি টেনে নিয়ে এল প্ঁজিবাদী ছুনিয়ার প্রচণ্ড 
সংঘর্ষ ও বিরোধের মধ্যে। তার! চিরাচরিত জীবনধারার যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাও 
বিপর্বস্ত হয়ে গেল। এক নতুন চেতনা কৃষ্ণ আফ্রিকার মান্থষের মনকে উদ্ছেলিত 
করে তুলল! পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে তাদের ষে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সেই সম্পর্কের : 
ক্ষেত্রে এক গভীর ও মৌল পরিবর্তন ঘটে গেল। 

প্রথম মহাযৃদ্ধ সাত্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের অন্তধিরোধের চূড়াস্ত অভিব্যক্তি। এই 
অন্ভবিরোধের পরিণতি স্বরূপ একদিকে ঘটল অক্টোবর মহাবিপ্লব এবং অন্তাদিকে ভাঙন 
ধরল সাম্রাঙ্গাধাদের শক্ত ভিতে। এই বিরাট পরিবর্তনের ধান! লাগল এশিয়া ; 
আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সমস্ত দেশে। 

সাআঙ্বাদী শক্তিবর্গ যে যার ধর সামলানোর জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল । এর ফলে 
ভাদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ বিসম্বা্দ আর ও তীব্র আকার ধারণ করল। বিজিত 
জার্মানি ও সমর্থকদের ঘাড় ভেঙে বিজেতা মিত্র শক্তিবর্গ তাদের ক্ষয়ক্ষতি পুরণের জন্তে 
বাগ্র হয়ে উঠল। আফ্রিকাকে নতুন করে ভাগবাটোয়ারা করা হলো। অবস্থা, 
আফ্রিকীর অবজ্ঞাত ও নিপীভিত কৃষ্ণাঙ্গ মান্ঁষেরা তখন চোখ মেলেছে, প্রতিরোধের 
সঙ্থল্ল জেগেছে তাদের হবে । তাই, সাগ্রাজ্যবার্ধীরা সতর্ক হয়েছিল। এবার ভাগ 

বাছোয়ারা হলে! নতুন কারদায়। বিজেতা সাঞ্জাজ্যবার্দী শক্তিবর্গ ও তাদের শ্যাঙগাতর! 
বিজি সাত্রাজ্যবার্দী শক্তির উপনিবেশগুলির জাতিসংঘ নিয়োজিত অভিভাবকরূপে 
ফেখা দিল। এই নতুন ব্যবস্থা “ম্যানডেট' ব্যবস্থা নামে পরিচিত। 

অতীতের ওঁপনিবেশিক' শাসনের রূপের সঙ্গে এই নতুন রূপের মুলগত কোনো 
পার্থক্য ছিলনা । ভাই লেনিন বলেছিলেন যে, ম্যানডেট বন্টনের সারকথা হলো 
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প্জুটতরাজের" বাব । 

আফ্রিকায় জার্ধার্নির উপনিবেশগুলি বিজেত রিনা রা 
বণ্টন করা হলে ব্রিটেন পশ্চিষ ক্যাষেরুন, পশ্চিম টোশে! ও ট্যাঙ্গানাইক| শাসনেক । 
দক্ষিণ আফ্রিকা দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা শাসনের (ব্রিটেন তার ম্যানডেট ঙ্গিণ 
আক্রিকাকে দিয়ে দেয়) ) ফ্রান্স পূর্ব ক্যামেরুন ও পূর্ব টোগে! শাসনের এবং বেলজিয়াহ 
রোয়া্/-উরুণ্ডি শাসনের জাতিসংঘ ম্যানডেট লাভ করে। 

এ ছাড়া পতু'গাল পায় জার্ধান পূর্ব আফ্রিকার কিয়োংগা জেলা । এই জেলাটিকে 
মোঙাস্থিকের অন্তর্ভূক্ত কর হস্ব। 

সাত্রাজাবার্দীরা প্রথম মহাযুদ্ধের পর খন যে যার “নিজের কোলে বেশী বোল 
টানতে ব্যত্ত তখনই তার্দের পায়ের তল! থেকে মাটি সরে ধযেঁতে শুরু করেছে। 

সাত্রাজ্যবাদ নিজেই তার মৃত্যুবাখ তৈরি করেছিল। আফ্রিকা শুধু সে তার নিজের 
প্রয়োজনে নতুন সমাজ-ব্যবস্থার ভিত গড়ে তোলেনি, তার নিজের প্রয়োজনে সে 
হাজার হাজার আফ্রিকানকে আধুনিক যুদ্ধবিদ্ায় পারদর্শী করে তুলতে, আধুনিক 
যান ও অন্যান্য ঘা চালনায় দক্ষ করে তুলতে বাধ্য হয়েছিল ।5 হাজার হাজার 
আফ্রিকান এই প্রথম তাদের শক্তি উপলব্ধি করল । রণক্ষেত্রে শ্বেতাজ-রুষাঙ্গ ভেঘ 

১ ফ্রান্স ং লক্ষ ১* হাজাৰ আফ্রিকার সৈন্যের বিরাট বাহিনী গডে তুলেছিল। এই 
বাহিনীর ১ লক্ষ ৭ হাজার সৈন্ত ইয়োরোপের পশ্চিম রণাঙ্গনের ভয়ম্বরতম যুদ্ধে 
অংশগ্রহণ কবে। সরকাৰি তালিকাক্স ২৪, ৭৬২ জন নিহত বলে ঘোষিত হয়, 

যাদের আব কোনো খোজ পাওয়া! যায়নি তাদের নিখোজ বলে ঘোষণ! করা হয়। 

হতাহতেব প্রকৃত সংখ্যা জান! না গেলেও কম-সে-কম এক-পঞ্চমাংশ আফিকান 
সৈম্ত নিহত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয় । 

ব্রিটেন পশ্চিম আফ্রিকায় ২৫ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করে। পূর্ব আফিকায় অঙ্গ 
সংখ্যক সৈগ্ন সংগ্রহ করা হলে সময়সস্ভার বহন ও অন্তান্ত কাজের জন্তে শ্রমিক 
সংগ্রহ কব! হয় প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ । এদের মধ্যে রণক্ষেত্রে নিহিত হয় ৪৬, 
৬১৮জন । এদের ৪* হাজারের ধেশী লোকের আত্মীয়-্বজনকে নাকি খুজে 

বের করা যায়নি, তাই এদের প্রাপ্য মন্ত্রী ও মাইনে বাবদ দেড় লক্ষাধিক 
পাউগ্ডের কোনে! দ্রাবিদার নেই অর্থাৎ এই বিপুল অর্থ ব্রিটিশ সরকারের হাতেই 
থেকে গেছে। 
জার্মানরা তাদের উপনিবেশগুলি থেকে সংগ্রহ করেছিল ১১ হাজার আফ্রিকান 

সৈম্ভু । 



(পাখক্য বজান্ব রাখার সর্বপ্রকার অপচেষ্টা সত্বেও ) বিদুধা হয়ে গো । কৃষ্াগেরা, 
হৃনাতে পারল বে, শ্েডার! তাদের মতই সাঁখারণ মাছষ এবং আনেক মেরেই তদের 
চাইতে শ্রেষ্ট নর়। পরাধীন জাতির হ্রীনমন্ততার অবসান ঘটার অর্থ নবজাগরণেক, 
পচন! হওহ/। আফ্রিকাম্ব মেই নবজাগরণের স্থচনা হলে! । 

বুদধক্ষেতে শ্বেতা ও রুফাঙ্গ সৈনিকর শুধু পাশাপাশি দাড়িয়ে পড়ল তা' নয়, তারা? 
পরস্পরের অনেক কাছাকাছি এল, তাদের মধ্যে চিন্তার আদান প্রঙ্গান হলো । 
সাঝাজ্যবাদী বাহিনীর লক্ষ লক্ষ শ্বেতা্দ সৈনিকের মধ্যে বহু প্রগতিলীল ও বিপ্রবী 
বৈনিক ছিলেন । তারা! নতুন আদর্শ, নতুন জীবনের বাশী শোনারেন আফ্রিকান 
ইসম্কদের ৷ যুদ্ধের পর সার! আফ্রিকার অক্টোবর মহাবিপ্রব, সোভিয়েত রাষ্ট্র এবং 
অন্তান্ত দেশে বৈপ্লবিক আন্দোলন্রে অজশ্র খবর ছড়িয়ে দিল যুদ্ধ ফেরৎ আফ্রিকান 
সৈম্যরা । এদের অনেকেই পরে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে। 

ওপনিবেশিক শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা কায়েম রাখার উদ্দেশ্তে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্্থ 

আফ্রিকায় তার্দের উপনিবেশগুলির স্বাভাবিক বিকাশে বাধা স্থট্টি করে এবং মান্ধাতার 
ব্যামলের সামাজিক সম্পর্কের রূপগুলি বজা্স রেখে অর্থনৈতিক ও সামান্িক অগ্রগতি 

স্ন্ধ করে দেয়। এছাড়া আফ্রিকানরা যাতে এঁক্যবন্ধ হতে না পারে তার জন্তে 
সাম্রাজাবাদীর। নানাভাবে উসকানি দিয়ে বিভির জাতি ও উপজাতির মধ্যে বক্তক্ষয়ী 
সংঘর্ষ বাধিয়ে নিজেদের নিরপেক্ষ সালিশরূপে জাহির করে আসর জাকিয়ে বসে। 

কিন্ত অতি ম্বনাফার লোভে সাম্রাজ্যবাদী ধনপতিরা আহরণ শিল্প ( বিভিন্ন ধাতু, হীর! 

প্রভৃতি), বাগিচ শিল্প প্রভৃতির হ্রুত প্রসার ঘটায়; বন্দর রেলপথ ও রাস্তাঘাট 
নির্যাণ করে। এব ফলে আফ্রিকায় পুঁজিবাদের ভিত্তি প্রতিঠিত হয়। এর ফলে শেষ 
পর্ধস্ত সনাতন সমাজ ব্যবস্থার ভাঙন ধরে এবং নতুন সামাজিক শক্তি-সমহের, যেমন 
জাীয় পৃঁক্িপতিশ্রেণী, শ্রমিকশ্রেণী, ক্ষেতমন্তুর ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের আবির্ভীব 
ঘটে । 

অবস্ত গুপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় অর্থব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ সমব্তভ অংশই বিদেশী 
পুঁজিপতিদের হাতের ম্থঠোর মধ্যে থাকার ত্বাক্রিকান শ্রমিকরা বিদেশী পুঁজিপতি, 
ক্ষেতখামার সমুহের বিদেশী মালিক, বিদেশী কোম্পানি, বিদ্বেশী বাগিচ। মালিক, 

বিদেশী শিল্পপতিদের শোবকরূপে দেখতে শেখে । আফ্রিকান শ্রমিকদের শ্রেণীংগ্রাম 
নিবার্ষভাবেই সানম্রাজ্যবাদ-বিরোধী হয়ে ওঠে। 

আফ্রিকার শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাব খটলেও শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল খুব কম এবং. 

তাত্বিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে তার ছিল অপরিপন্ক এবং সাংগঠনিক দিক থেকে 
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ভুর্বল। স্বাধীন শ্রেণীরূপে আফ্রিকান শ্রমিকরা কেবল গড়ে উঠতে গুরু করেছিল। 
কাজের মরগুমে চাষীরা তাদের গ্রাম থেকে চলে যেত বিভিন্ন জায়গায়, মরগুম শেষ 

হলেই তার! আবার ফিরে যেত যার যার গ্রামে। আবার একটা মরগুমে একদল 
চাষীর সঙ্গে হয়তো ১৫ দিনের চুক্তি হলে! । চুক্তির মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
ভার! ফিরে গেলে তাদের জায়গায় অন্য অঞ্চলের চাষীদের সঙ্গে মালিকরা চুক্তি করত। 
এভাবে একট৷ ন্ুশৃঙ্খল শ্রমিকশ্রেণী বা শ্রমিক সংগঠন গড়ে ওঠ। খুবই কঠিন। 
তবু মিশর, দক্ষিণ আফ্রিকা, আলজেরিয়া. তিউনিস ও মরন্ধোর মতে কিছুট। উন্নত 

দেশগুলিতে বেশ শক্তিশালী শ্রমিকশ্রেণী গড়ে ওঠে এবং এর ফলে ২*-এর দশকের 

গোড়ার দিকে মিশর ও দক্ষিণ-আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টি গ্রতিষ্টিত হয়। ফ্রান্দের 

অধীন আলজেরিয়া, তিউনিস ও মরক্কোয় ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির শাখা প্রতিষ্ঠিত 
হয়। ট্রেড ইউনিয়নও এই সময় গড়ে উঠতে থাকে, তবে গোড়ার দিকে ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলন শুধু দক্ষিণ আফ্রিকা ও আলজেরিয়ার শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
ছিল । 

আফিকায় সাআাজ্যবাদীদের নির্মম শোষণের শিকার হয়েছিল চাষীরা। কিন্ত 
ন্রীর্ঘকাল তারা নীরবে সমস্ত ছুঃখকষ্ট সহ করেছিল। এর কারণ গ্রাম!ঞ্চলে সমস্ত 

সামন্ত ও উপজাতি সর্দারদের আধিপত্য ও সনাতন সমাজব্যবস্থা চাষীদের 

অসস্তোষের আগুনকে জলে উঠতে দেয়নি । আর সাম্রাজ্যবার্দীব! চাষীদের তাবে 
রাখার উদ্দেশ্তে ইচ্ছা করেই পুরাতন ব্যবস্থা বজায় রেখেছিল। কিন্তু উপনিবেশবাদী 
শ্বেতাজর। যখন জের করে চাষীদের সবচেয়ে উর্বর জমিগুলি নানা কৌশলে বা 
বলপ্রয়োগে দখল করে নিতে থাকল এবং আফিকান চাষাদের রঞ্চাণিযোগ্য শুধূ 
একটি কি ছুটি শস্ত ফল[তে বাধ্য করে তাদের নিদারুণ দুর্গতির সন্থ্দীন করল তখন 
সনাতন সমাজব্যবস্থার বাধ আর কৃষক আন্দোলনের প্রবল বন্যাকে ঠেকিয়ে রাখতে 

পারল না। 

আফিকান শ্রমিকদের যখন যেখানে সুবিধ! সেখানে কাজ করতে যাওয়ার প্রবণতা 

একটা স্থায়ী শ্রমিকশ্রেণী গড়ে ওঠার পথে প্রতিকূল হলেও এই রকম চলাচল উপ- 
জাতিগত গণ্ডী ভেঙে দেয় এবং এক জাতীয় সংহতির স্থচনা করে। মরগুমী কাজ 
গ্রাম ও শহরের মধ্যে যোগ ঘনিষ্ঠ করে তোলে এবং গ্রামের চাষীরাও নতুন যুগের 
মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। এইভাবে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে চাষী, শ্রমিক এবং শহরের 
'ধা-শ্রমিকরা মুক্তিযোদ্ধার্দের প্রধান বাহিনী গঠন করে। 

পনিবেশিক শাসনে আফ্রিকায় জাতীয় ধনিকশ্রেণীর যে অন্কুর মাথা তোলে 
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তা বাতে আর বাড়তে ন! পারে তজ্জন্য সাত্রাজ্যবাদীরা নালগাতাবে বাধ! হৃটটি 
কল্পতৈ থাকে । কেবলমাব্র মিশর, আলজেরিয়া, মরক্কোর মতো! কয়েকটি আরব- 
প্রধান দেশে জাতীয় ধনিকশ্রেণী কিছুটা, মাথা! তুলতে সক্ষম হয়। অস্ভান্ত দেশে 
খুদে ধনিকশ্রেণী কোনোরকমে টি'কে থাকে । 

এই ছবস্থায় জাতীয় ধনিকশ্রেণী ব। পেটিবৃর্জোস়্াদের পক্ষে মুক্তি সংগ্রামের 
নেতৃত্ব গ্রহণের কোনে! সম্ভাবনাই ছিলন!। স্বপ্পসংখ্যক বৃদ্ধিজীবীই মুক্তি আন্দোলনের 
স্ছচন। করেন এবং এদের সংখ্য। বৃদ্ধি পাওয়ায় মুক্তি আন্দোলন বেশ গ্রবল হয়ে 
ওঠে । ছুই মহাহ্দ্ধের মধ্যবর্তাকালে কেনিয়, গোল্ড কোস্ট ( ঘানা ), নাইজেরিয়া 
গাদ্ধিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে রাজনৈতিক পার্টি ও সমিতি গড়ে ওঠে। 

ক্রমে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের আন্দোলনগুলির মধ্যে সারা আফ্রিকা জুড়ে 

আন্দোলন গড়ে তোলার প্রবণতা দেখ! দ্বেয়। এ সময় আন্দোলন ছিল খুব প্রাথমিক 
স্তরে, আবেদন নিবেদনের স্তরে । আফ্রিক মহার্দেশব্যাপী আন্দোলনও এই স্যর 

ছাড়িয়ে প্রথম দিকে বেশীদুর অগ্রসর হত্তে পারেনি । প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্যারিসে 
১৯১৯ সালে প্যারিস শাস্তি সম্মেলন ঘখন অনুষ্ঠিত হয় তখনই সেখানে প্রথম প্যান- 
আফ্রিকান কংগ্রেসেব অধিবেশন বসে । মাকিন যৃক্তরাষ্ট্রেব বিশ্ববিখ্যাত নিগ্রো পণ্ডিত 
ও জননেতা! উইলিয়াম দু" বধের নেতৃত্বে মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রো৷ আন্দোলনের 

নেতাদের উদ্যোগেই এই কংগ্রেস বা মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কংগ্রেস 

গাসক দেশগুলির সরকারর্দের কাছে আফ্রিকানদের প্রশাসন-বাবস্থায় অংশগ্রহণ 
করতে দেওয়ার, দাসপ্রথ1! ও বেকার-প্রথার অবসান ঘটানোর, দৈহিক শান্তিদানের 

পদ্ধতি লোপ করার জন্যে আবেদন জানান । প্রথমটর মতো! পরবর্তী তিনটি 
কংগ্রেসেরও (২য় কংগ্রেস, ১৯২১, লনডন, ব্রসেলস ও প্যারিসে অনুঠিত, তৃতীয় 
কংগ্রেস, ১৯২৩, লনডন ও লিসবনে অনুষ্ঠিত এবং চতুর্থ কংগ্রেস ১ ১৯২৭, নিউ-. 

ইয়র্কে অনুঠিত) প্রবণতা ছিল সমগ্র আফ্রিকা অপেক্ষা সমগ্র নিগ্রো 
আন্দোলনাভিমৃখী। 

অক্টোবর মহাবিপ্রবের অব্যবহিত পরেই আফ্রিকার সাত্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ- 
আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ ওঠে । অপেক্ষাকৃত উন্নত উত্তর-আফ্রিকার দেশগুলিতে 

এবং দক্ষিণ-আফ্রিকায় জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম তীত্র আকারে দেখা দেয়। পুঁজিবাদের 
সর্বব্যাপী সংঘর্ষের প্রাথমিক স্তরে পৃথিবীতে যত উপনিবেশবাদ-বিরোধী সংগ্রাম 
পরিচালিত হয় ১৯১৯ ও ১৯২১ জালের মিশরীয়দের বিজ্রোহ এবং ফরাসি ও 

ক্প্যানিস উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে রিফ প্রজাতন্ত্রের (মরকে।) পাঁচ বৎসর ব্যাপী 
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সমগ্র সংগ্রাম সেগুলির মধ্যে বৃহতম। ১৯২৭ সালে দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়নে 

অভূতপূর্ব ধর্মঘটের প্লাবন আসে । উইট ওয়াটারস র্যানডে ৭* হাজার আফ্রিকান 
খনিশ্রমিক ধর্মঘট করে এবং ১৯২২ সালে ইয়োরোপীয় শ্রমিকদের ধর্মঘট সমগ্র অভ্যু- 

খানের রূপ পরিগ্রহ করে। 

আফ্রিকার গ্রীন্ম-প্রধান অঞ্চলে এই ধরনের কোনে। বৈপ্লবিক আন্দোলন সৃষ্টি না 
হলেও স্বাধীনতা সংগ্রাম ক্রমেই তীব্র আকার ধারণ করতে থাকে । নাইজেরিয়া, 

কেনিয়া, ফরাসি পশ্চিম আফ্রিকা, বেলজিয়ান কংগো৷ ও অন্তান্ত দেশে সাম্রাজ্যবাদ 

বিবোধী অভ্যুদয় ঘটে । 

১৯২৪-১৯২৯ সালে পুঁজিবাদ আপেক্ষিক ও আংশিকভাবে স্থিতিশীলতা লাভ করলেও 
ও আফ্রিকার মৃক্তিসংগ্রামে ভাটা পড়েনি । অথচ ইয়োরোপ ও মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রে গণ- 
আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে । এর কারণ আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলিকে আরও 

নিবিড়ভাবে শোষণ করেই ইঙ্জ-মাঞিন ধনপতির! তাদের দেশগুলিতে স্থিতিশীলতা 
(আপেক্ষিক) কিরিয়ে আনতে পেবেছিলেন। আফ্রিকার শোষিত জনগণ এই শোষণের 

প্রতিবাদে আবও সোচ্চার ও সক্রিয় হয়ে ওঠে । মিশব ও তিউনিসিয়ায় ধর্মঘটের প্রথম 
তরঙ্গোচ্ছ্বাস বিদেশী পুঁজিপতিদের সন্ত্রস্ত কবে তোলে । মরক্কোয় রিফ বিদ্রোহ ১০২৬ 

সাল পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলে। ইতালি অধিকৃত নোমালিল্যান্ভে, ফরাসি উপ- 
নিবেশ চাঙ্গ, মধ্য কংগো ও কবাসি ক্যামেরুনে এবং আংগোলায় বিদ্রোহের আগুন 

জলে ওঠে । মোজাদ্িক, মাদাশসকাব ও সিয়েবালিওনে ধর্মঘটে ঢেউ উত্তাল 

হয়ে ওঠে। 
১৯২৯-১৯৩১ সালেব “মহা মন্দা” পুঁজিবাধী ব্যবস্থার উপব প্রচণ্ড আঘাত হানে। 

এই মহামন্দার ধাক। মামল[নোব জন্যে আফ্রিকায় পশ্চিমী পুঁজিপতিরা উপনিবেশ- 
গুলিতে শোষণেব মাত্রা দাকণভাবে বাড়িযে দেষ। তাব৷ নতুন নতুন উর্বর জমি 
দখল করতে থাকে, বেগাব প্রথ! ব্যাপকতর তীব্রতর কবে। আফ্রিকান চাঁধীদের 

রপ্তানিযোগ্য সমস্ত পণ্যের (কৃবিজাত পণ্য ) দাম কমিয়ে দেয়, কব বুদ্ধি করে, 
ব্যাপকভাবে আফ্রিকান শ্রমিকদের ছাটাই করে এবং মন্ত্রী কমিয়ে দেয়। এর ফলে 
আফ্রিকার উপনিবেশগুলিকে তীব্র অসস্ভোষ ও বিক্ষোভের স্ষ্টি হয় এবং মিশর 
আংগোল! ও বেলজিয়ন কংগোতে সশস্ত্র অভ্যুরথান ঘটে, শ্রমিক ও খেতমজ্ছুবর্দের 

বড়বড় ধর্মঘট আফ্রিকার গণ-আন্দোলনে এক নতুন দিগন্ত উক্ত করে, শহবে শহরে 
রাজনৈতিক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। পুলিশ ও ফৌজের সঙ্গে জনগণের 
ঘনঘন সংঘর্ঘথ ঘটে এবং কোনো! কোনো ক্ষেত্রে আফ্রিকান পুলিশ জনসাধারণের 
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বিক্ষোভ মিছিল বা ধর্মঘটীদদের উপর আক্রমণ চালানোর হুকুম তামিল করে 
অস্বীকার করে। 

এই সময় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের অগ্রগতি আফ্রিকার বৃদ্ধিজীবী 
মহলগুলিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং সমাজতান্ত্রিক ভাবধার! ক্রুত ছড়িয়ে 

পড়তে থাকে । 

'মহামন্দার, কালে! ছায়া অপস্থত হতে না হতেই পৃথিবীর বুকে নেমে আসে 
ফ্যাসিজমের কালো ছায়া । সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের মধ্যে প্রতিঘবন্বিতা তীব্রতর হয়। 
ফ্যাসিস্ট-ইতালি ও নাৎসী-জার্মানির রণহঙ্কার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আসন্ন করে তোলে । 

জার্মান ও ইতালিয়ান ফ্যাসিস্টরা আফ্রিকার উপনিবেশগুলি পুনবন্টনের দাবি 
তোলে । 

উপনিবেশ বিস্তারের উদ্দেশ্তে ফ্যাসিস্ট ইতালি আবিপিনিয়া আক্রমণ করলে 
আবিসিনিয়া প্রবল বিক্রমে রুখে দীড়ায়। আবিসিনিয়ার (ইথিওপিয়া ) বীরত্বপুর্ণ 
প্রতিরোধ আফ্রিকার ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জল অধ্যায় রচনা করে। ফ্যাসিস্ট 
আগ্রাসন আফ্রিকার বিভিন্ন দেশেব মানুষকে আরও এক্যবদ্ধ করে। 

এই সময্ব ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মাফিন যুক্তবাষ্ট্র “হস্তক্ষেপ না-করার' নীতির নাষে 
কার্ধত ফ্যাসিস্ট ইতালিকেই মর্ত দেয়। একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নই ইতালির 
আগ্রাসনের তীব্র শিন্দা করে। এর ফলে আফ্রিকানদের চোখ খুলে যায়, তারা 
বুঝতে পারে যে, সোভিয়েত ইউনিমবনই আফ্রিকার প্রক্ত মিত্র। 

আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলনের বন্যা সাযাজ্যবাদের ছুর্গ প্রাকারে ফাটল ধরায়। 
সন্তস্ত উপনিবেশবাদীরা কিছু কিছু সুবিধা ও অধিকার দিয়ে বিহ্ষৃধ আফ্রিকানদের 
ধুশী করার চেষ্ট। করতে ধাকে। মিশব আর ব্রিটেনের আশ্রিত রাজ্য বলে গণ্য না 
হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে গণ্য হয়, যদিও মিশব ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের মুঠোর 
মধ্যেই থেকে খায়। কয়েকটি উপনিবেশে আইন সভায় আফ্রিকানদের প্রতিনিধি 
পাঠানোর অধিকার দেওয়া হয়, পৌর-সংস্থাগুলিতে আফ্রিকানদের প্রতিনিধি 
নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়। যত সামান্যই হোক এইসব অধিকার উপনিবেশ্রিক 
ব্যবস্থায় যে ফাটল ধরায় তা ক্রমেই বড়ো হতে থাকে। 



€ 

দামাম। এ বাজে 

দিন ব্দলেব পাল৷ এল 

ঝোড়ে। মুগের মাঝে 

_ রবীন্দ্রনাথ 

পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকট তীব্র হয়ে উঠেছে, পবিভ্রাণ লাভের উন্মত্ত প্রচেষ্টার 
পুঁজিবাদ গণতন্ত্রের ধবজা ছুড়ে ফেলে দিয়ে প্রকাশ্ঠভাবেই একনায়কতম্্ প্রতিষ্ঠায় 
ব্রতী হয়েছে, সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে দক্ষিণপন্থীরা ফ্যা।সবাদের দিকে ঝঁঁকছে। 

জার্মানি ও ইতালিতে ফ্য।পিষ্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়।র পর থেকেই সারা 
পৃথিবীতে এক নিদারুণ দুর্দিন ঘনিয়ে এল। ব্রিটেন ও ফ্রান্দের প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণ- 
পন্থী সবকারদের তোষণ-নীতি ফ্যাসিষ্রদের উৎসাহিত করল। 

কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নাৎসী জার্মানিকে লেলিয়ে দেওয়ার 
পশ্চিমী-চক্রান্তের পুর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে ণাৎপি সরকার যখন পোল্যাণ্ড আক্রমণ 
করল তখন ব্রিটেন ও ফ্রান্সের টনক নড়ল। প্রবল জনমতের কাছে নতি শ্বীকার 
করে প্রতিক্রিয়াশীল গোঠীগুলি পিছু হটতে বাধ্য হলে! ৷ কিন্তু ধার৷ নতুন সরকারগুলি 
গঠন করলেন তাঁরাও জার্মানির বিরুদ্ধে যৃদ্ধ ঘোষণা! করেও নানাভাবে আপস 
করার এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ফ্যাসিষ্ট শক্তিবর্গকে লেলিয়ে দেওয়ার 
চেষ্টা থেকে বিরত হলেন। বিজয়োন্মত্ত নাৎসি জার্মানি তাদের কথায় কর্ণপাত 

করল না। 
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শেষপর্যস্ত ঝড় উঠল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ছিতীয় মহাযুছের প্রলয়ঙ্কর ঝড়। 
আফ্রিকার দ্ুদূরপ্রসাবী পরিবর্তন ঘটালেন। আফ্রিকার বিশস্তীণ অঞ্চল রণাঙ্গনে 

পরিণত হলো । যুছের প্রয়োজনে পথ-ঘাট, বন্দর, বিমানধণটি, সেতু, গুদামঘর 
প্রভৃতি নির্মাণের হিড়িক পড়ে গেল। হীরা, ইউরেনিয়াম, টিন, আকরিক দস্তা, 

কোবাণ্ট, এ্যার্টিমনি, গ্রাফাইট, এ্যাজবেসটোজ ও কয়ল! আহরণের পরিমাণ 
বাড়তে থাকল । যুদ্ধের ফলে আমদানি বিদ্বিত হওয়ায় আফ্রিকায় বস্ত শিল্প, চর্মশিল্প 
কাষ্ঠশিল্প ও খাছাশিল্পের প্রসার ঘটল। অন্যদিকে সোনা, লোহা, ম্যাংগানিজ, 
ক্রোমিয়াম, ফসফরাস প্রভৃতি রঞ্ানি হাস পেল। এই সময় আফ্রিকায় দারুণ 
অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটে এবং বনু শিল্প গড়ে ওঠার ফলে শিল্পায়নের গতি ত্রুততর 
হয় বলে বুর্জোয়! অর্থনীতিবিদর। সিদ্ধান্ত করেছেন। কিন্তু তাদের এই সিদ্ধান্ত 

ঠিক নয়। শিল্পের কিছুটা প্রসার ঘটে, নির্মাণকার্চও বেড়ে যায় এবং এব ফলে 
বছ লোকের কর্মসংস্থান হয় বটে, কিন্তু আফ্রিকার মান্ুষেব দুঃথদুর্দশা ছিত যু মই" 

যুদ্ধে কমে ন। গিয়ে বেড়েই যায়। 
বিদেশী শিল্পপতির। মৃনাফার পাহাড গড়তে থাবেন, অথচ শ্রমিক € অধিস 

কর্মীদেব প্রকৃত মজুরী ও বেতন দারুণভাবে হ্রাস পায়। সৈম্তধাহিনীব এবং 
নিজেদের ঘাটতি মেটানোর জন্যে বিদেশী গুঁজিপতিরা প্রচুর খাছ্শশ্ত € মাংস 
কিনতে শুরু করার ফলে আফ্রিকার বিভিন্ন তঞ্চলে খাছ্াাভাব দেখ' দেয় একই 

সঙ্গে একচেটিয়া পুঁভিপতিদেব কারসাজিও গুরু হয়। আফিকান চাষী'বৰ ঝ|ছ 
থেকে এরা জলের দামে কৃষিজাত পণ্যাদি কিনে পেয়। দৃষ্টা্ুত্ধরূপ বলা যায যে, 
ব্রিটিশ একচেটিয়া পঁজিপতিরা এই সময গ্রতিটন কোকে।গুটি ১০ পাউগ্ড দবে 

কেনে, অথচ হৃদ্ধে আগে এই কোকবোগুটি কেনা হতো ৫* পাউও্ টপ দরে। 
চাষীদের শোষণ শুধু এতেই শেষ হয়নি, তাদেব ব্রিটেনের শিল্পাত পণ্য 
বিক্রি করা হয় আগের দরের চেয়ে ১০০ থেকে ১৫০ শতাংশ বেশি দরে । একই সঙ্গে 

বেগার প্রথার ব্যাপক প্রবর্তনের মাধ্যমে যে হাজার হাজার মেহনতী মানুষকে নানা 

ধরনের পরিশ্রমসাধ্য কাজ করতে বাধ্য করা হয। এই ধরণেব শোষণেব ফলে 

আফ্রিকার বিশাল অঞ্চল জুড়ে বহু লোক মহামারী ও অনশনে মার! যায়। 
সমগ্র আফ্রিক! থেকে মিত্রপঙ্ষের সৈগ্যবাহিনীতে দশলক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করা হয়। 

এ ছাডা সৈম্তবাহিনীর বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত হয় প্রায় কুডি লক্ষলোব। উত্তর 
আফ্রিকা ছাড়াও কষ) আফ্রিকার আবিসিনিয্ব1, সোমালিল্যাণড প্রভৃতি দেশের হাজার 
হাজার গেরিল! ফ্যাসিস্ট বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ে। মিত্রপক্ষের আফ্রিকান বাহিনী 
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শুধু আফ্রিকাতেই লড়েনি, তার! লড়েছে পশ্চিম ইওরোপে, পশ্চিম এশিয়ায়, বারম! ও 
মালয়ে। 

দ্বিতীয় মহাবৃদ্ধ ফ্যাসিস্ট-বিরোধী মহাযৃদ্ধের পরিণত হওয়ার ফলে যুদ্ধের চরিজ্রের 
যে পরিবর্তন ঘটল তা আফ্রিকার জনগণের মনে গভীর ছাপ রেখে গেল। মুক্তিকামী 
সমস্ত মানুষের দৃঢ় প্রত্যয় হলে। তাদেরও মুক্তি আসন্ন হয়ে উঠেছে। ফ্যাসিস্ট কবল 
থেকে মুক্ত দ্বেশগুলিই তাদের মনে এই প্রত্যয় জাগাল। ফ্যাসিস্টদের তীব্র জাতিঘ্েষী 
ও বর্ণদ্বেধী মনোভাবের কথা ও আফ্রিকার মানুষের অজান৷ ছিলনা, তাই হিটলারের 

তথ ফ্যাসিবাদের পতন তাদের মনে এক নতুন উদ্দীপনার ত্য করল। কৃষ্ণ আফ্রিকার 

মানুষ, বিশেষ করে, দক্ষিণ আফ্রিকা, রোডেশিয়া প্রভৃতি দেশের মানুষ ধরেই নিল ষে 
এবার জাতিছেষ ও বর্ণছেষের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, ফুরিয়ে এসেছে জাতিথ্বেষ বর্ণ- 
দ্বেবকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠ1 উপনিবেশবার্দী মতাদর্শ বা তত্ব। 

সমগ্র আফ্রিকা, বিশেষ করে কৃষ্ণ আফ্রিকার সমস্ত মুক্তিকামী মান্ষ সেদিন 
ভাকিয়ে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে । যে দেশে পুঁজিবার্দের অবসান ঘটেছে, 

যে দেশে মান্য মাঞ্ষকে আব শোষণ করেনা, যে দেশে জাতিছ্ধেষ বর্ণদেষেব কোনে 

স্থান নেই, যে দেশে সমন্ত মান্বযই ভাই ভাই, ফ্য।াসিবদের বিরুদ্ধে পেহই দেশের 

জনগণের গাশ্চর্য বিস্ময়কর সংগ্রাম তাদের বিন্মিত ও মুগ্ধ করেছিল। তাই, 
সোডিয়েতের জয়কে তারা নিজেদেরই জন বলে গ্রহণ করেছিল। 

সেনেগালের রাজনৈতিক নেত। গ্যাবিয়েল দ'রবৃশিয়ের লিখেছেন £ 

“আমার সেই যুদ্ধের মাসগুলি মনে পড়ছে যখন বেতার বহন করে নিয়ে গিয়েছিল 
আমাদের অরণ্য ও মরুভূমির স্দুরতম প্রান্তে আমাদের দরিদ্র গ্রামগ্লি থেকে হাজার 

কিলোমিটার দ্বরবর্তা সোভিয়েত বাহিনীর জয়বার্তা। প্রত্যেকেই এই জয়ধার্তাকে 
তাদের 'নিজেদের বাহিনীর জয় বলে আপন! থেকেই সাশন্দ স্বাগত জানিয়েছিল 1” 

এবার আফ্রিকা সোচ্চার হয়ে ডঠল পুর্ণ শ্বাধীনতার দাবিতে । এক নতুন 
পরিস্থিতিতে নতুন উদ্যমে গুরু হলো৷ আফ্রিকার মুক্তিনংগ্রাম । 

দিন বদলের পালা এসেছে বুঝে সাআজ্যবাধী দেশগুলি আগে থেকেই সতর্ক 

হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অনেক গালভরা বুলি কপাঁচয়ে, কিছু কিছু শাসন 

ংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা আফ্রিকার জনগণকে সুলাতে চেয়েছিল। কিন্তু 

মহাযুদ্ধের পর তাদের চাতুরী ধর! পড়ে গেল। 

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের স্বরূপ উদঘাটিত হলে! কয়েকটি ঘটনার ফলে। প্রথমত 
শাসনসংক্কারের রকম দেখে বোঝ! গেল সম্মরোজ্যবার্দী শক্তিবর্গ তাদের উপনিবেশ- 
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গুলিতে তাদের শাসন বজায় রাখতে বঙ্ছপরিকর। দ্বিতীয়ত জাতিসংঘে নিজেদের 

বশঘ্বদ দেশগুলির সাহায্যে তার্দের অভিভাবকত্বে শাসিত অঞ্চলগুলিতে (ম্যানভেট 

অঞ্চল ) অছি ব্যবস্থার মাধ্যমে হাতের মুঠোর মধ্যে রাখল, “অছি ব্যবস্থা” কার্যত 
ওপনিবেশিক ব্যবস্থায় পরিণত হলো $ তৃতীয়ত দক্ষিণ আফ্রিকার জাতিতেো শ্বেতাঙ্গ 

সরকার তার অভিভাবত্বে শাসিত দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা (সামরিক ) কুক্ষিগত 

করল। এদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পূর্ব ইয়োরোপের একাধিক দেশ সমাজতন্ত্রের পথ 
বেছে নেওয়ায় এবং এশিয়া একাধিক দেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্্ররূপে জগৎসভায় 
আসন লাভ করায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ আফ্রিকায় তাদের উপনিবেশগুলিকে আকড়ে 
রাখতে চাইল। তার! বিপুল পরিমাণে অর্থ লগ্নী করল, বিশেষ করে তৈল ও খনিজ 
প্রভৃতি আহরণ শিল্পে, কৃষির কয়েকটি যায়গায় এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন শিল্লেও 

পরিবহনে । 

১৮৭০ থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে ব্রিটেন আফ্রিকায় তার উপনিবেশ সমূহে প্রায় 
এক শত কোটি ডলার লগ্মী করেছিল। দ্বিতীয় মহাবৃদ্ধেব পরব্তাঁ দশ বছরেব মধ্যেই 
ব্রিটেনের লগ্মীর পারমাণ দাড়ায় ৬৫ কোটি ভলার। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে 
আফ্রিকায় ফরাসি পুঁজিপতিদ্দের লঙ্মীর পরিমাণ ২ শত কোটি ফ্রা? (পুরাতন ) থেকে 
বেড়ে দ্াভায় ৪ শত কোটি ফ্রী. অর্থাৎ দ্বিগুণ বাড়ে । ৫০-এর দশকের মাঝামাঝি 

আফ্রিকা পুঁজিবাদী অর্থবাবস্থাম্ব উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ করে। পুঁজিবাদী দুনিয়ায় 
উৎপাদিত নিয্ললিখিত পণ্যগুলির মোট পরিমাণের কত্ত অংশ আফ্রিকার তা নীচে 
ঘেওয়। হলো £ 

হীরাঁ_ ৯৮ শতাংশ 
কোবাণ্ট-_ ৮০ 9 

সোনা €৬ » 

ক্রোমিয়াম-- ৩৮ » 

ম্যাংগানীজ-_ ৩৬ 

তামা__ ২৭ ৯ 

ঘিতীয় মহাযৃদ্ধের পূর্বান্ছে (১৯৩৮) আফ্িকা থেকে রপ্তানি করা পণ্যাদির মোট 
মূল্য ছিল একশত কোটি ভলার। ১৯৫৫ সালে রপ্তানি পণ্যের মোট মৃল্য দাড়ায় 
&"৪৪ কোটি ডলার । 

লগ্নী ষত বাড়তে লাগল বিদেশী পঁজিপতিদের মুনাফাও তত বাড়তে লাগল । 
৫* এর দশকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ৮৬ কোটি ডলার লগ্মী করে ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা শতকরা! 
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১৫ ডলার হারে বছরে ১৩ কোটি ডলার ম্বনাফা লোটেন। কোনে কোনে! কোম্পানি 
এর চেয়েও বেশি হারে মুনাফ। অর্থন করে। উত্তর রোডেশিয়ায় রোকান। কোম্পানির 
মুনাফা! দাড়ায় লগ্মীকূত অর্থের ২১২ শতাংশ। 

যুদ্ধোত্বরকালে মাফিন একচেটিয়া পুঁজিপতিরাও সুযোগ বুঝে আফ্রিকায় ঝাঁপিয়ে 
পড়ল, সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সর্বপ্রকার আক্রমণ চালিয়ে তার! আফ্রিকায় 
তার্দের জায়গা! করে নিল। 

দেখতে দেখতে লগ্মী বৃদ্ধির হারের দিক থেকে মাক্িন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেন, ফ্রান্স ও 
বেলজিয়ামকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল। পাচ বছরে ( ১৯৫১-১৯৫৫ ) প্রত্যক্ষ 

মাকিন লগ্নী ৩১ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার থেকে বেড়ে দাড়াল ৭৯ কোটি ৩* লক্ষ ডলার 

অর্থাৎ আড়াই গুণেরও বেশি । বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকা, উত্তর ও দক্ষিণ 

রোডেশিয়া, বেলজিয়ান কংগেো! এবং আরও করেকটি দেশে মাঞ্চিন পুঁজি বেশ গভীরে 

শিকড় গাড়লো। এ ব্যাপারে মাফচিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বাহন ছিল বিশ্ব ব্যাঙ্ক (পুনর্গঠন 
ও উন্নয়ণের আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক )। 

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ আফ্রিকায় যখন জখাকিয়ে বসার চেষ্টা শুরু করেছে ঠিক 
তখনই সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশের কোটি কোটি মানুষ নতুন দিনের আলো দেখতে 
পেয়ে চঞ্চল হয়ে উঠেছে । 

মহাযুদ্ধের "ঝোড়ো হাঁওয়।”য় সব ওলটপালট হয়ে গেছে। চিরাচরিত জীবন ও 
জীবিকা পান্টে গেছে। পুঁজিবাদ গড়ে উঠেছে দ্রুত গতিতে, নতুন নতুন শ্রেণী ও 
সামাজিক, স্তরের উদ্ভব হওয়ায় সেকালের আফ্রিকান সমাজের চেহারা বদলে গেছে। 

গ্রামাঞ্চল থেকে হাজার হাজার মানুষ ভিড় করেছে শহরে শহরে জীবিকার্জনের 

আশায়। গড়ে উঠেছে রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন এবং বিভিন্ন ধরনের জাতীয় 

২গঠন। সাম্্রাজ্যবার্দবিরোধী দল ও গোষ্ঠীগুলি এঁক্যবদ্ধ হয়ে উঠেছে। 
আজকের দিনে নতুন সমাজ গড়ে তোলার দায়ভার যাদের উপর স্তত্ত) সেই 

শ্রমিকশ্রেণী প্রবল ও সুসংহত হয়ে উঠেছে। ৫০*-এর দশকের মাঝামাঝি আফ্রিকায় 
শ্রমিকের সংখ্যা ধাড়ায় এক কোটিরও বেশি। 

ট্রে ইউনিয়ন আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারা আফ্রিকায়। ঘানা, নাইজেরিয়া 
ও অন্যান্য দেশে ট্রেড ইউনিয়নগুলি রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্কিয্ন অংশগ্রহণ করে। 
বিভিন্ন অঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্ট ও গোঠী গড়ে ওঠে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের 
কঠোর দমননীতি অগথ্রান্থ করে বেআইনী অবস্থার মধ্যে গণ-আন্দোলন ও সংগঠন 
গড়ে তুলতে থাকে । 
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এই সময় আফ্রিকার বিভির দেশের জাতীয় ধনিকশ্রেণীর সঙ্গে বিদেশী একচেটিয়া 
প্ঁজিপতি গোষ্ঠীর বিরোধ তীব্রতর হয়ে ওঠে । আফ্রিকার অর্থনৈতিক উর্নয়নে এই 
সময় দেশীয় ধনিকশ্রেণী (জাতীয় বুর্জোয়। ) আরও বড়ো অংশগ্রহণ করতে থাকলেও 
এই শ্রেণীর কাজ-কারবার সীমিত থাকে প্রধানত কৃষি, হস্তশিল্প, ছোট ছোট শিল্প- 

২স্থা এবং খুচরা কারবারের মধ্যে। গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলি বিদেশী 
একচেটিয়া! পুঁজিপতিদের কুক্ষিগত হুওয়ায় সেসব ক্ষেত্রে জাতীয় বৃর্জোয়ার 
প্রবেশাধিকার ছিলনা । এর ফলে ষে তিক্ততা ও সংঘাতের স্থটি হয় ত1 জাতীয় 
ধনিকশ্রেণীকে মতি সংগ্রামের দিকে ঝু'ঁকতে বাধ্য করে। 

ইতিমধ্যে আফ্রিকার বিডি দেশে কিছুটা শিক্ষ।বিস্তার ঘটায় নতুন এক বুদ্ধিজীবী 
শ্রেণীর উত্তব হয়। দেশে ও বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণদের মধ্যে প্রগতিশীল একটি 
বৃদ্ধিজীবী-সম্প্রদরায়ের অভ্যুদয় ঘটে। এদের মধ্যে থেকে মুক্তিসংগ্রামের খ্যাতনাম। 
নেতৃবৃন্দ প্যাট্রিস লুষুষ্ধা, ফেলিকৃস্ মুসি, রুবেনশ উম নিয়োবে, জোমো৷ কেনিয়া, 
কোয়ামে নৃক্রুম! প্রমুখ আবিভূত হন। প্রথমোক্ত তিনজনহ সাম্রাজ্যবাদীদের 
দ্ালালদে হাতে নিহত হন। 

আফ্রিকার বিডিন্ন উপনিবেশে সাআজ্যবাধীদের শাসনকালে আধুনিক শিল্পের 

কিছুট। বিস্তার ঘটার ফলে দেশীয় ধনি+শ্রেণীর উত্তব ঘটে। ছুবল হলেও দেশীয় 
ধনিকশ্রেণী অ।ফ্রিকাব অর্থনৈতিক বিকাশে বেশ বড়ো। ভূমিকা! গ্রহণ করে। কিন্ত কৃষি, 
ছোট ছোট শিল্পসংস্থা, কারুশিল্প এবং খুচরা ব্যবসায়ের মধ্যেই তাদেব কাজকর্ম 

সীমাবদ্ধ থাকে । এর ফলে বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সঙ্গে দেশীয় ধন্িকশ্রেণীর 
তীব্র বিরোধ উপস্থিত হয়। তখন দেশীয় ধণিকশ্রেণী মুক্তি আন্দোলনে যোগ দিতে 
বাধ্য হয়। 

ওপনিবেশিক অর্থব্যবস্থার প্রয়োজনে এবং জনসাধারণের চাপে আফ্রিকার শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং বহু ছাত্র বিদেশে পড়াশুন! করতে ঘায়। এইভাবে 
আফ্রিকান বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের উত্তব ঘটে। এই খুদ্ধিগীবীদের মধ্যে প্যান্রিস লুমুদ্া, 

ফেলিকৃম মুমি, রুবেন উম নিয়োবে, জোমে। কেনিয়াস্্া ও কোয়ামে নৃক্রুমার নাম 
উল্লেখযোগ্য । এদের প্রথম তিনজন উপনিবেশবাধীদের হাতে অথবা তাদের 
দালালদের হাতে নিহত হল। বুদ্ধিজীবীরা আফ্রিকার ম্বাধীনত। আন্দোলনে 
ক্রমেই আরও বড়ে। ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকেন। 

আফ্রিকার সমস্ত উপনিবেশে ও সংখ্যালত্ব জতিদ্বেষী স্বেতার্গ শাসিত অঞ্চল- 
খুলিতে স্বাধীনতার, সংখ্যাগরিষ্টদের শাঘনাধিকার ও জাতিদ্বেধী সরকারের অবলানের 
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ঘাবি ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। ১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে ত্রিটেনের 
ম্যানচেষ্টার শহরে অনুষ্ঠিত নিখিল আফ্রিকা কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে উদ্লিধিত 
্বাবিগুবি সমধিত হয়। এই কংগ্রেসে আফ্রিকার এঁক্য ও সংহতি প্রতিফলিত হয়। 
নিখিল আফ্রিকা কংগ্রেসের ৫ম অধিবেশন আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলনে এক নতুন 
অধ্যায়ের স্থচনা করে। এই প্রথম এই অধিবেশনে শুধু নিগ্রো আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ 
নন, আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের জাতীয় সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ও বিভিন্ন 
রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরাও যোগ দেন। 

সাম্রাজ্যবাদীর। কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের “মু্িমেয় উগ্রপন্থী” বলে উড়িয়ে দেবার 
করেছিল, বলেছিল “এদের সঙ্গে জনসাধারণের কোনো! যোগ নেই”, কিন্তু সারা 
আফ্রিকা জুড়ে যখন মুক্তি আন্দোলনের তরঙ্গ উঠল তখন ক্ষিপ্ত সাশ্রাজ্যবাদীরা নির্মম 
দমননীতি অনুসরণ করে আন্দোলন ব্যর্থ করার জন্যে মরিয়। হয়ে চেষ্টা করতে লাগল। 

আন্দোলনের রূপ পবিশ্থিতি অগ্্যায়ী একেক অঞ্চলে একেক রকম ছিল । কোণাও 

বিক্ষোভ সমাবেশ ও শাসক দেশের জন্যে বয়কট , কোথাও আইন অমান্য ; কোথাও 

ব্যাপক ধর্মঘট ও গ্রামাঞ্চলে কষক বিদ্রোহ, আবার কে!থাও বা সশস্ত্র সংগ্রাম । 

স্ত্স্ত সাআাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী এবার নতুন কৌশল অবলম্বন করণ। ঙাব। 
আফ্রিকান ধনিকশ্রেণীর একাংশকে তাদের বিভিন্ন শিল্পে অংশীদার করে নিল, কিছু 

সংখ্যক শিক্ষিত আফ্রিকানর্দের বড়ো বডে৷ পদে নিয়োগ করল। এইভাবে তাবা 

নামা্রিক ভিত্তি প্রসারিত করতে উদ্যোগী হলো। এয ফলে বিধেশী পুঁজির ঘণে যুক্ত 
একটি নতুন আফ্রিকান “এলিট” বা বাছাই করা "মানুষের শ্রেণীব সৃষ্টি হলে।। এই 

নবস্থষ্ট শ্রেণীর সাহায্যে এবং প্রশাসন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কিছু কিছু সুবিধা দিয়ে 

ওপশিবেশিক ব্যবস্থ। বজায় রাখার যে চেষ্টা সাআজ্যবাদীর। করে তার মণো নয়া 

উপনিবেশবাদের একটি বূপরেখ1 ফুটে ওঠে । ঘরে বাইরে অহরহ প্রচার করা ইতে 
থাকে যে শাসকশক্তিগুলি “নিংস্বার্ভাবে” উপনিবেশের জনগণের “কল্যাণ সাধনে” 
ব্রতী হয়েছে এবং এই উদ্দেশ্তেই শাসনসংস্কার করা হচ্ছে। 

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল। তখন মুক্তি আন্দোলনের 
বান ডেকেছে, সে বন্যা রোধ করার ক্ষমতা সাম্রাজাবাদের ছিলনা । তাই, পনি 
বেশিক শাসনব্যবস্থার ভাঙন অনিবার্ধ হয়ে উঠল। পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংঘর্ষের 
ঘিতীয় ত্তরে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে যে আক্রমণ আফ্রিকায় গুরু হয়েছিল সে 
আক্রমণ ও তা প্রতিহুত করার সংগ্রামের কাহিনী ইতিহাসে ্ববর্ণাক্ষরে লেখা হয়েছে । 
এই আক্রমণ আফ্রিকার মমির পথ নুগম করেছিল । 
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০ 

“আমবা সাগরপাবেব সমস্ত সৈন্য দেশে ফিবছি নতুন ধারণা নিয়ে । আমবা 

কিমেব জন্তে লডেছি তা আমাদের বলা হয়েছে-_তা হলো স্বাধীনতা । আমরা 

স্বাধীনতা! চাই, স্বাধীনতা ছাডা আব কিছুই চাইন| | 

_ নাইজেবিয়াব স্বেচ্ছাসৈন্য খিও-আযুলা। 

দেশে ফেবাৰ আগে নাইজেবিয্বাব থিও-আহুল। ১৯৪৫ লালেব ১৭ই মেপ্টেবব পুনা 

থেকে হা্বা্ট মেকলেব কাছে থে চিঠি লেখেন তাতে সমগ্র আফ্রিকার মনোভাব স্পষ্ট 

ডাবে ব্যক্ত হয়েছে। হ্বাধীনতা লাভেব দাবিতে দোচ্চাব আফ্রিকাকে নানা কৌশলে 

ঠেকিয়ে রাখার সব চেষ্টাই বার্থ হয়ে গেল। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ৃবাতন আফ্রিকাকে সমাজে বিবাট পবিবর্তন ঘটিয়েছিল। এই 

পরিবর্তন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে ত্বরাষ্িত কবল। 

প্রথমত পবিবপ্তিত পরিস্থিতিতে সাআজাবাদী শক্তিবর্গ কৃষ্ণ আফ্রিকায় শিক্ষার 

প্রপাব ঘটাতে বাধ্য হওয়াষ শিক্ষিত আফ্রিকানদেব সংখ্যা উদ্লেখ্যতাবে বেডে গেল। 

আফ্রিকান ছাত্রবা বিদেশে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ পেল। তারা মোভিয়েত 

ইউনিযন, ইংল্যাও, জার্মানি প্রভৃতি দেশে শুধু নিজ নিজ বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে 

উঠলনা, নতুন নতুন চিন্তাধারার সজেও তাদের পরিচয় ঘটল, ফলে মুক্তি 

আন্দোলনের চেহাবাই বদলে গেল। 

ধিতীয়ত, গ্রামাঞ্চলে খাস্ভাভাব, কাজের অভাব হাজার হাজার মান্্যকে গ্রাম 
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ছেড়ে শহরে ছুটতে বাধ্য করেছিল। এর ফলে কৃ আফ্রিকার শ্বল্পনংখ্যক শহরে 
জনসংখ্যা অসম্ভব রকম বেড়ে পেল। এর ফলে আফ্রিকার সমাজজীবন বিপর্বস্ত এবং 

সামাজিক কাঠামো। ভেঙে গেল। ১৯৪৫ সালের পর আফ্রিকার শহরগুলিতে জনসংখ্যা 
কিভাবে বেড়ে গিয়েছিল তার ছুএকট! দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হবে। ১৯৫* সালে 
কংগোর রাজধানী লিওপোল্ডভিলের (বর্তমান বিনশাস। ) লোকসংখ্যা ছিল ২ লক্ষ 

২১ হাজার, ১৯৫৮ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাড়াল ৩ লক্ষ ৮৯ হাজার; নাইরোবির 
( কেনিয়া) লোকপসংখ্য! ছিল ১৯৪৪ সালে ১লক্ষ ৮৯ হাজার, ১৯৬০ সালে এই সংখ্যা 

বেড়ে দাড়াল আড়াই লক্ষ ; আযাংগোলার রাজধানী লুয়াগ্ডার লোকসংখ্যা ছিল ১৯৪* 

সালে মাত্র ৬৯ হাজার, ১৯৬ সালে এই সংখা! বুদ্ধি পেয়ে দাড়াল ২ লক্ষ 
২* হাজার। 

হাজার হাজার ক্ষুধার্ত গরীব ও জমিহার৷ চাষী ও গ্রামের খেটে-খাওয়া মানুষ 
রুজি-রোজগারের আশায় শহরগুলিতে ভিড় করছে, শহরের উপকণ্ঠে দেখা দিচ্ছে 
অসংখ্য বন্তি-জনহীন, আলোহীন, সারি সারি খুপরি। মানুষের এই বাচার 

লড়াই তাকে প্রতিদিন বাচার তাগিদে নতুন করে সমাজ গডে তোলার পথ খুজতে 
বাধ্য করছে। 

যেসব অঞ্চলে শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দারা বড়ো বড়ে। জোত ও খামারের মালিক হয়ে বসে- 
ছিল সেপব অঞ্চলে যেমন বোভেশিয়া ও কেনিয়ায় আফ্রিকান চাষীর! শ্বেতাঙ্গ কষকদের 
সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতার ফলে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। তারের পক্ষে টিকে 

থাকার সমন্তা বড়ো হয়ে দেখা দিল। এ ছাডা শ্বেতাঙ্গ বণিকদের স্বার্থবক্ষার উদ্দেশ্টে 

কতৃপক্ষ রপ্তানিষোগ্য একফসলী কুষির উপর নির্ভর করতে আফ্রিকাণ চাষীদের বাধ্য 
করার তাদের সম্পূর্ণভাবে আস্তর্জতিক বাজার এবং শ্বেতাঙ্গ বণিকদের মজির উপর 

নির্ভর করতে হতো । এর ফলে চাষীদের দুর্গতির অস্ত ছিলনা, কিন্তু শ্বেতাঙ্গ বণিক ও 

বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির মুনাফা দিন ধিন বেড়েই চলেছিল। 

কৃষ্ণ আফ্রিকার এই পরিস্থিতিতে কৃষ্কাঙ্গদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভের 

আগুন ধূমীয়িত হচ্ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সরকারি কর্মচারী ও বুদ্ধিজীবী 
উদ্দীয়মান শ্রমিকশ্রেণী এবং ক্ষুব্ধ ও ক্ষুধিত সকল শ্রেণীর চাষী এই সময় পরস্পরের 
কাছাকাছি হলো। দেখতে দেখতে সমগ্র কৃষ্ণ আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী 
আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল। এই আন্দোলন সর্বত্র এক ধরনের ছিলনা। কোথাও 
ংবিধান বা আইনসঙ্গত আন্দোলন, কোথাও জঙ্গী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, 

আবার কোথাও বা একেবারে অভ্যুত্থান ব৷ বিপ্লবের আকারে এই আন্দোলন, 
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দ্বেখ! দিল। ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে আন্দোলনের প্রবল বস্তা সাস্্রাজ্যবা্কে 
ভাসিয়ে নিয়ে গেল। 

জাতীয় মু আন্দোলনের বিভিন্ন ধারার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই মোটামুটিভাবে 
ক আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রামের প্রকৃতি ও ধারা উপলব্ধি কর! যাবে । 

কুষণ আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদের বাধ ভেঙে মুক্তি আন্দোলনের প্লাবন প্রথম বয়ে 
গেল পশ্চিম আফ্রিকার ব্রিটিশ উপনিবেশ গোলড কোসট বা ম্বর্দণ উপকূলে । 

প্রথম দিকে আন্দোলন ছিল আইনসঙ্গত। শাসকশ্রেণীর অন্ুগৃহীত শিক্ষিত 

আফ্রিকান নেতারা ব্যবস্থাপক সভায় স্থান পেয়েছিলেন । তারাই আবেদন-নিবেদনের 
মাধ্যমে কিছু কিছু দাবি আদায়ের চেষ্টা করেন। আইনসম্মত আন্দোলনের নেতার 

ছিলেন প্রধানত আইনজীবী । শাসনসংস্কারের সামান্য দাবিও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ও 
স্থানীয় আফ্রিকান সামস্ত-নূপতি ও র্দাররা মানতে রাজী না হওয়ায় আন্দোলন তীব্র 

ও ব্যাপক হয়ে ওঠে । বৃদ্ধিমান সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা ছি'টেফোটা অধিকার দিয়ে 
আন্দোলন প্রশমনের চেষ্ট। করেন । 

ব্রিটিশ পশ্চিম আফ্রিকার জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত আইনসম্মত 
আন্দোলনের প্রথম সাফল্য প্রবল উৎসাহের স্থষ্টি করে। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস আপস- 

রফার কর্মনীতি জনসাধারণকে বিক্ষুনধ করে তোলে এবং কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা নেতা 
কেমলি হেফোর্ডের মৃত্যুব পর কংগ্রেম ভেঙে যায । কিন্ত গণ-আন্দোবন অব্যাহত 

থাকে এবং ব্রিটিশ সরঞাব কর্তৃক প্রত্যক্ষ কর প্রবর্তনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯২৯-৩* 
সালের মহামন্দার পর কবিপণ্যের দাম আবাগ বাড়তে গুরু করলে ব্রিটিশ কোম্পানি- 

গুলি সক্ববন্ধভাবে কমদরে কৃষিপণ্য ক্রপের চেষ্ট। করলে আফ্রিকান চাষার! ব্যাপকভাবে 

বয়কট-আন্দোলন চালিয়ে কোম্পানণিগুলিকে নতি স্বীকার করতে বাধ্য করে। এর 

ফলে জনসাধারণের মনো।বল বেডে যায়। রাজভয় দুর হয়। 

স্বর্ণ উপকূলের মধিবাপীর। বিপুল সংখ্যায় দ্বিতীয় মহাযৃদ্ধে অংশগ্রহণ করে। 
শিল্প ও কৃষির প্রসার ঘটায় অর্থণৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং শ্রমিকরা তাদের 
দাবি আদায়ের ধর্মঘট আন্দোলনে লিপ্ত হয়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের লক্ষ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে অবহিত থাকায় ওপনিবেশিক শাসনের অবসান 
ঘটানোর জন্তে সক্রিয় হয়ে ওঠে । নতুন সংবিখানের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। 
খ্যাতনামা! আইনজীবী দানবোথা, বোজো টমসন, কোরস' প্রম্থখ আফ্রিকান নেতার৷ 
'আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। 

১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে ইংল্যাণ্ডের ম্যানচেষ্টার শহরে এক নিখিল আফ্রিক। 
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সম্মেলন অনুষ্টিত হয়। এই সম্মেলনে বর্ণ উপকূলের ডঃ কোরামে নৃকুম! প্রমথ 
কয়েকজন তরুণ নেতা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ভঃনৃক্রুমা রচিত উপনিবেশের 
শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্তে ঘোষণা শীর্ষক একট প্রস্তাবে গণআন্দোলন 
শুরু করার আহবান জানানো হয়। প্রস্তাবটি কংগ্রেসে গৃহীত হয়। ডঃ নৃক্রুমা 
অন্যান্য নেতাদের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে দেশে ফিরে যান এবং অসাধারণ সংগঠন শততির 
পরিচয় দিয়ে অচির কালের মধ্যে দেশের অবিষন্বার্দী নেতা রূপে শক্তিশালী আন্দোলন 
গড়ে তোলেন। 

১৯১৭ সালে “এক্াবন্ধ স্বর্ণ উপকূল সভা” (ইউনাইটেড গোল্ড কোস্ট কনভেনশন) 
নামে একটি নতুন রাজনৈতিক সংস্থা স্থাপিত হয়। এই সংস্থা পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি 
জানায়। জাতীয় ধনিকশ্রেণীর উপরের তলার লোকেরা এবং এ'দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে 
যুক্ত সমস্ত শ্রেণীর কিছু লোক এই সংস্থা গঠনে সাহায্য করেন। জনগণকে 
আন্দোলনের মধ্যে টেনে ন! এনে ব্রিটেনের সঙ্গে আপস-রফার মাধ্যমে ক্ষমতা লাভই 
ছিল তাদের উদ্দেশ্ত। সংস্থার নেতৃত্ব হাতে রাখার জন্যে ধনী কাষ্টব্যবসায়ী জর্জ 
আলফ্রেড গ্র্যাণ্কে এই সংস্থার সভাপতি করা হয়। অন্যান্য কর্মকর্তাদেরও বেশির 
ভাগ ধনিক ও সামন্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি ছিলেন। 

কিন্তু গণ-আন্দোলনের বন্যা রোধ কর! গেলনা । জিনিসপত্রের চডা দর জন- 
সাধারণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ স্থষ্টি করেছিল) বুদ্ধ প্রত্যাগত সৈম্ত তা তাদের প্রাপ্য 

টাকা না পেয়ে এবং বেকার থাকতে বাধ্য হয়ে ক্ষেপে উঠেছিল । ফলে ১৯৪৮ সালের 

জানুয়ারি মাসে গুরু হলে! বিদেশী পণ্যবঞজন আন্দোলন । ধর্মঘটের ঢেউ উঠল সারা 
দেশে । ১৯৪৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি শান্তিপূর্ণ একটি গণ-মিছিল যখন লাট-ভবনের 
সামনে স্মারকলিপি পেশ করার জন্যে উপস্থিত হল তখন পুলিশ গুলিবর্ষণ করল। 
ফলে আন্দোলন আরও তীব্র আকার ধারণ করল । 

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই অবস্থায় দক্ষিণপন্থী। নেতাদের হাত করার উদ্দেশ্তে কিছু দাবি 
দ্বাওয়! মেনে নিতে রাজী হলেন। দক্ষিণপন্থী নেতার খুসী হয়ে সহযোগিত৷ করতে 

সম্মত হয়ে এক ইন্তাহার প্রকাশ করলেন। এবার পূর্ণ উপকূল সভা বা কনভেনশনে 
ভাঙন ধরল । ১৯৪৯ সালের জুন মানে গঠিত হলো নতুন দল--কনভেনশন পিপলস্. 

পার্ট। ভঃন্ক্রুমার নেতৃত্বে নতুন ধল শুধু সাম্রাজ্যবাদও জাতিবৈষম্যের বিরুদ্ধে নয় 

পুঁজিবাদী শোষণ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করল। ব্রিটিশ সরকারের নতুন 
সংবিধানের খসড়া নতুন দল ও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কর্তৃক আহত প্রতিনিধি সভায় 
প্রত্যাখ্যাত হলো । পীচ শতাধিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা এক্যবদ্ধভাবে অবিল্ষে 
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ভোমিনিয়ন স্ট্যাটাস ব! পূর্ণ শ্বায়তশাসনাধিকার দাবি করল। ব্রিটিশ গরকার শ্রবং 
আফ্রিকান সামস্ত-ন্পতি ও সর্দাররা এই দ্রাবি অগ্রাহ করায় কনভেনশন পার্টি 
আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার আহ্বান জানাল । সঙ্গে সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেমও আম হরতালের ডাক ধিল। 

১৯৫* সালের ৮ জানুয়ারি সাধারণ ধর্মঘট শ্তরু হলো এবং তারপরেই আরস্ত হলে 
বিদেশী পণ্যবর্জণ আন্দোলন। ডঃ নৃক্রুমা সহ কনভেনশন পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নের 

বহু নেতাকে কারারুদ্ধ করা হলে! । ফল হলো সম্পূর্ণ বিপরীত। নতুন পার্টি ও ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেস আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠল। 

কিছুটা সংশোধন করে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নতুন সংবিধান চালু করলে কনভেনশন 
পার্টি নির্ধাচনে অংশগ্রহণ করে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তাদের শক্তি ও 
জনপ্রিয়তার পবিচয় দিল। নতুন ব্রিটিশ লাট সাহেব অবস্থা গুরুতর বুঝে ড; 
নূক্রুমাকে মুক্তি দিয়ে শাস্তি শ্থাপনের চেষ্টা করলেন। অবশেষে নতুন আইনসভার 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাই প্রধানমন্ত্রী হবেন এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হওযার পর ডঃ 

নৃক্রুমাকে মন্ত্রিসভ। গঠনের জন্যে আহ্বান করা হল। ১৯৫২ সালের « মার্চ ডঃ নৃক্রুমা 
গ্রধানমন্ত্রীর পর্দে বুত হলেন। কিন্তু লডাই থামল না। দেশের প্রতিক্রিয়াশীল ও 

দর্ষিণপন্থী গোঠীগুলির পাহায্োে বিভেদ স্থত্ি করে সাত্রাজ্যবার্দীরা তাদের 
ওপনিবেশিক শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখতে চাইল । আইনসভার মেয়াদ শেষ 
হওয়ার আগেই অকন্মাৎ পতুন নিধাচন অনুষ্ঠান করে স্বাধীনত।খাদীদের হটিয়ে 
দেওয়ার শেষ চেষ্টা করল ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ও দেশের প্রতিক্রিয়াশীল গোরঠীগুলি। কিন্ত 
এ চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে গেল। ১৯৫৬ সালেব জুলাই মাসে আবার সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন 

করে কণভেনশন পার্টি পুর্ণ শ্বাধীনতার দ্বাবি জানান। এবার ব্রিটিশ সরকার পিছু 
হটতে বাধ্য হলেন, নবনির্বাচিত আইনসভাকে জানানে। হলো নতুন রাষ্ট্রে নতুন 

নামকরণ তার! করতে পারেন এবং এই রাষ্ট্রের ্বাধীনতা ঘোষিত হবে ১৯৫৭ জালের 

৬মার্চ। ব্রিটিশ অছি ব্যবস্থার অধীন টোগোর পশ্চিমাংশ নতুন রাষ্ট্রের অস্তভূ ক 

হবে এ কথাও জানানো হলে! (গণভোটের মাধ্যমে টোগোর অধিবাসীদের সংখ্যা 
গরিষ্ঠ অংশ ঘানার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে )। 

১৯৫৭ সালের ৬ মার্চ স্বর্ণ উপকূল তার প্রাচীন নাম ফিরে পেয়ে কৃ আফ্রিকার, 
প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্ররপে বিশ্বসভায় আসন গ্রহণ করে। ঘানার 
আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি লক্ষ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সাবধান হয়ে 
গিয়েছিল। সিয়ের। লিওন, গামবিয়! প্রভৃতি অঞ্চলে তারা চরমপন্থীদের প্রভাব বৃদ্ধি 
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পাওয়ার আগেই নরমপন্থী নেতার্দের সঙ্গে আপস করে তাদের হাতে ক্ষমতা তুলে 
দিয়েছিল। এর ফলে তাদের সাস্ত্রাজ্যিক স্বার্থ বহুল পরিমাণে অক্কুণ্ন থাকে। 

কিন্তু পশ্চিম আফ্রিকায় যা সম্ভব হলো! পূর্ব আফ্রিকায়, বিশেষ করে কেনিয়ায় তা 
সম্ভব হলোনা । কেনিয়াম্ সাম্রাজ্যবাদীরা উদ্যোগী হয়ে শ্বেতাঙ্গ বসতি স্থাপনের 
ব্যবস্থা করায় কেনিয়ার পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে । ১৬১৭০* বর্গমাইল ব্যাপী 
সর্বোৎকটট জমি তুলে দেওয়া হয়েছিল মাত্র তিন হাজার শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দার হাতে । 
এদের কাছে আফ্রিকানরা ছিল “অসভ্য”, জানোয়ার । ভাগ্া মেরে আফ্রিকানদের 

ঠাণ্ডা রাখাই ছিল এদের কর্মনীতি। ী 

শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দাদের বেশিরভাগই ছিল প্রাক্তন সৈনিক, সামরিক অফিসার এবং 
সেনাপতি । এদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৫২ সালে প্রায় ৩* হাজারে ফ্লাড়ায়। 
আফ্রিকানদের শোষণ করেই এইসব শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দার৷ বিত্তশালী হয়ে ওঠে। 

আফ্রিকানদের জমি কেড়ে নিয়ে এর! বিরাট বিরাট খামার গড়ে তোলে । শ্বেতা 

বাসিন্দাদের প্রথম দলের নেতা লর্ড ডেলামেয়ার একাই লক্ষাধিক একর সেরা জমি 
কুক্ষিগত করেন। এঁর মতো ভাগ্যবানদের মধ্যে ছিলেন ব্রিটিশ রাজপরিবারের সঙ্গে 
যুক্ত লর্ড ফ্রানদিস স্কটের মতো! অভিজাত লোকেরাও। বাগিচা কোম্পানিগুলির 
হাতেও বিপুল পরিমাণ জমি তুলে দেওয়া হয়। ইস্ট আফ্রিকান সিপ্ডিকেট, 
আপল্যাগুস অব ইস্ট আফ্রিক। সি্ডিকেট এবং গ্রোমান ফরেস্ট কনসেসন পাক 

যথাক্রমে ৩ লক্ষ ২* হাজার, ৩ লক্ষ ৫* হাজার ও ২ লক্ষ একর। এই অবাধ লুণ্ঠনকে 
"আইনসম্মত” করার উদ্দেশ্তে পাশ করা হয় খাস জমি সংক্রান্ত (ক্রাউন ল্যাগ্স্) 
অন্ভিন্তান্স। বে-আইনী এই অভিন্তাব্সের বলে শুধু যে আফ্রিকানদের সমন্ত ভালো! 
জমি থেকে চিরতরে বঞ্চিত করা হলো তাই নয়, জলের দরে সর্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর 

অঞ্চলের সেরা জমি বিপুল পরিমাণে (৭১৫০* একর পর্যস্ত) জলের দরে (এক একর এক 

পেনির দরে) শ্বেতাঙ্গ বাসিন্াাদ্দের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাও পাকা করা হলে।। 
আফ্রিকানরা অনেক সঙ্থা করেছিল, কিন্ত জমি কেড়ে নিয়ে তাদের যখন অনুর্বর 

অঞ্চলে ঠেলে দেওয়া হলে! লাখে লাখে, তখন আর তারা সা করতে পারলনা ৷ কেমন 

করে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের আগুন জলে উঠেছিল তা; একজন আফ্রিকান সর্দারের 
উক্তি থেকেই অনুমান করা ষায়। সফররত জনৈক ব্রিটিশ রাজনীতিবিদকে আফ্রিকান 

সর্দার বলেছিলেন ঃ 

“যখন আপনার চোখের সামনেই কেউ আপনার ষাাড়ট। কেড়ে নিয়ে তার মাংসের 
খানা খায় তখন আপনার ছুঃখ পাওয়ার অধিকার থাকে । কিন্ত কালক্রমে আপনি 
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ক্ষমা করতে ও ভূলে যেতে শেখেন। অবশ্ত, কেউ আপনার জমি চুরি করলে আপনি 
ভূলতে পারেন না, কারণ দেক্রশ যাবার সময় গ্রতিটি ঘণ্টায় আপনার ক্ষতির কথ! 
আপনার মনে পড়তে থাকে ।” 

বিক্ষোভ দেখ। দিল প্রথমে কেনিয়ার বৃহত্বম উপজাতি কিকিউ-এর মধ্যে । কারণ, 

গ্রধানতই কিকিউদ্দের জমিই কেড়ে নেওয়া হয়েছিল এবং শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দাদের নির্যম 
শাসন ও শোষণের পাত্র হয়েছিল কিকিউরাই | যুগপৎ জাতিছেষ ও আধুনিক জীবনের 

সঙ্গে পরিচিত হয়ে কিকিউরাই সমগ্র কেনিয়াব জাতীয়-মুক্তিসংগ্রামের পুরোভাগে 
এসে দ্াড়িয়েছিল । 

আফ্রিকান শ্রমিকদের মঞ্জুরী এক-তৃতীয়াংশ কমিয়ে দেবার জন্তে শ্বেতাঙ্গ মালিকবা 
চেষ্টা করলে কেনিয়ায় শ্রমিক-বিক্ষোভ দেখা দেয়। নাইরোবির উপকণ্ঠে অনুষ্ঠিত 
এক সভায় মন্ত্রী কমানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় ১৯২১ 
সালের গ্রীষ্মকালে । এই সভাতেই কেনিয়ার বুদ্ধিজীবীদের প্রথম সংগঠন তরুণ 
কিকিউ সমিতি স্থাপিত হয়। সমিতি ব্যাপক গ্রচার-আন্দোলনে নেমে পডে। 
সমিতির সভাপতি হ্থারি থুকুর নেতৃত্বে কেনিয়ান প্রথম বিক্ষোভ-মিছিল বেরুলে পুলিস 
মিছিল ছত্রভঙ্গ করার জন্তে গুলি চালান, ফলে ১৫০ ব্যক্তি নিহত হয়। শহীদদের 

রক্তন্নাত কেনিয়া! জেগে ওঠে । অন্তান্ত উপজাতিও সঙ্ববদ্ধ হতে থাকে। 
উন্মত্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কেনিয়ার সর্বপ্রকার আন্দোলন বন্ধ করার ব্যবস্থ! 

করল। এমন কি বৈধ ও শাস্তিপৃর্ণ আন্দোলনে লিঞ্চ কিকিউ কেন্দ্রীয় সমিতির মতো 

সংগঠনের নেতার্দেরও অস্তরীণ কর হলে। । ১৯৪০ সালে পর্ববিধ প্রতিবাদ অবৈধ বলে 
ঘোষণ। করে ব্রিটিশ বেনিয়ারা মুক্তি সংগ্রামকে স্তন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করল। 

দ্বিতীয্ন মহাযুদ্ধের সময় অর্থনৈতিক পরিবর্তন রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও কিছুটা পরিবর্তন 

ঘটালো। শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দাদের প্রভাব সত্বেও সরকার আফ্রিকানদের কিছু কিছু 
অধিকার দিতে বাধ্য হলেন। এর ্মুযোগ গ্রহণ করে আফ্রিকানর! গড়ে তুললেন এক 
নতুন সংগঠন- কেনিয়া আফ্রিকান ইউনিয়ন। এর নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন জোমো 

কেনিয়াত্বা। এরপর দশকের গোড়ার দ্বিকেই জোমে কেনিয়াতার নাম সারা 
কেনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল । 

দেখতে দেখতে কেনিয়া! আফ্রিকা ইউনিয়ন সমগ্র কেনিয়ার জাতীয় গণসংগঠনে 
পরিণত হলো। ইউনিয়নের সদশ্তসংখ্য! দাড়াল লক্ষাধিক, সারা দেশে প্রতিঠিত 
হলে! ৫০টি শাখা । এরই সঙ্গে ট্রেড ইউন্রিয্ন আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করল। 
এবার নেমে এলে! দমননীতির শাণিত খঙ্জা। ১০৫* সালে ট্রে ইউনিয়ন কংগ্রেসকে 
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অবৈধ ঘোষণা করে সমস্ত শ্রমিকনেতাকে গ্রেপ্তার করা হলো। এরপরেই আঘাত 
হানা হলে! কেনিয়া! আফ্রিকান ইউনিয়নের উপর । জোমো কেনিয়াতা। থেকে আরম্ভ 
করে ছোট-বড়ো সব নেতাকেই আটক করা হলে! । কিন্তু জাগ্রত কেনিয়ার জনগণ 

নিজেরাই নিজেদের সংগঠিত করে অস্ত্রধারণ করল ব্রিটিশ সাত্ত্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে । 
শুরু হলে এক রক্তক্ষ্ী সংগ্রাম । 

১৯৫২ সালে বিদ্রোহ শুরু হলে ব্রিটিশ কতৃপক্ষ কেনিয়ায় জরুরী অবস্থা ঘোষণা 

করেন। ১৯৫৩ সালের জুন মাসে কেনিয়া আফ্রিকান ইউনিয়নকে বে-আইনী 
প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণ। করে দেশ জুড়ে ধর-পাকড় চালানো হয়। - 

“মাউ মাউ” বিদ্রোহ বলে খ্যাত কেনিয়ার জনগণের বিদ্রোহ দমন করতে ব্রিটিশ 

সৈন্যবাহিনীর চারবছর সময় লাগে। সংঘর্ষে ১১ হাজারেরও বেশী আফ্রিকান নিহত 

হয় ( এদের মধ্যে ৫০ জনের মতো শ্বেতাঙ্গ এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অনুগত ১১৭০ 

কিকিউ আছে), »* হাজার লোককে বন্দী-শিবিরগুলিতে আটক রাখা হয় এবং 

১০ লক্ষ ৭৭ হাজার ৫০১ জন কিকিউ ও এম্ব উপজাতির লোককে কড়া পাহারায় 
তথাকথিত ণিরাপত্ত। অঞ্চল সমূহে বাস করতে বাধ্য করা হয়। 

কেনিয়ার জনগণের সংগ্রাম সারা আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলনের উপর বিপুল 
প্রভাব বিস্তার করে। জন্্স্ত ব্রিটিশ সরকার দমননীতি পরিহার করতে বাধ্য হয় এবং 

শাসনসংস্কারের মাধ্যমে কেনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্ট! করে। সীমিত শাসন- 

সংস্কার আফ্রিকানদের খুশী করতে পারল না, আফ্রিকানদের দ্বারা নির্বাচিত ৮ জন 

প্রতিনিধি ব্যাপকতর ভোটাধিকারের এবং জোমে কেনিয়াত্ব! প্রমুখ নেতাদের 
অবিলম্বে মুক্তি দেবার দাবি জানালেন । ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে হোল৷ বন্দীশিবিরে 
১১ জন বন্দী নিহত হওয়ায় আবার দেশ জুড়ে বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের ঢেউ উঠল. 

শেষপর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার জোমো কেনিয়াত্তাকে মুক্তি দিতে এবং রাজনৈতিক সংগঠন 
স্থাপনের অনুমতি দিতে বাধ্য হলেন। জোমো৷ কেনিয়াত্তা প্রমুখের নেতৃত্বে গড়ে উঠল 
কেনিয়৷ আফ্রিকান ন্যাশনাল ইউনিয়ন (কানু )। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সমর্থনে 
বিচ্ছিন্নতাবাদী উপজাতি-নেতা ও বিভিন্ন এর গোষ্ঠীর বূরজোয়। বৃদ্ধিজীবীর! কেনিয়! 

আফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন (কান) নামে একটি প্রতিহন্বী সংস্থা গঠন 

করলেন। নতুন সংবিধান অনুযায়ী অন্ষ্ঠিত নির্বাচনের পর উভয় সংগঠনের ১৪জন 
সদন্তকে নিয়ে একটি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হলো, কিন্তু গ্রকূত ক্ষমতা ব্রিটিশ 
কর্তৃপক্ষের হাতেই থেকে গেল। আবার দেশ জুড়ে বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের ঢেউ উঠল। 

১৯৬৩ সালের মে মাসের নির্বাচনে কেনিয়া! আফ্রিকান ন্তাশনাল ইউনিয়ন সংখ্যা- 
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গরিষ্ঠত! লাভ করে ব্রিটিশ সাশ্রাজ্যবাদীদের ভেদনীতি ব্যর্থ করে দিল । ১ ভন স্বায়ত- 
শাসন ঘোষিত হওয়ার পর জোমো! কেনিয়াত! প্রধানমন্ত্রীর পদে বৃত হলেন। 

স্বাধীনতার দাবিতে সোচ্চার কেনিয়া ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে নতি স্বীকার করতে বাধ্য 
করেন। ১৯৯৬৩ সালের ১২ ডিসেম্বর এঁক্যবন্ধ স্বাধীন ও সার্বভৌম কেনিয়ার রাষ্ট্রের 

অভ্যুদয় ঘটল । 
আফ্রিকায় ফ্রান্সের উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা লাভ ত্বরান্বিত করেছিল 

আলজেরিয়ার রক্তক্ষয়ী মুক্তিসংগ্রাম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নাৎসী পদানত 
ভিসি সরকার বনাম স্বাধীনতাকামী গ্যগল সরকারের দ্বন্ব ও সংঘর্ষ এবং আফ্রিকার 
ফরাসি উপনিবেশগুলির মুক্তিসংগ্রামে ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ণ সমর্থনও 
আফ্রিকার মুক্তি যোদ্ধাদের বিশেষভাবে সাহায্য কয়েছিল। 

১৯৫৮ সালে অজন্ম সমন্তা জর্জরিত ফ্রান্সকে বক্ষা করাব উদ্দেশ্তে গ্কগল যখন 

রাষ্্রতরীর হাল ধরলেন তখন তিনি সরাসবি ঘোষণ। করলেন যে কৃষ্ণ আফ্রিকার যে, 

কোনো উপনিবেশ হয় পূর্ণ স্বাধীনতা আর না৷ হয় ফরাসি “গোষ্ঠীর” অস্ততুক্ত স্বশাসিত 

প্রজাতন্ত্ররপে ফরাসি “গোষ্ঠীর” অস্তক্ত থাকার অর্থ স্বশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির পররাষ্ট্র 

নীতি প্রতিবক্ষা ও অন্যান্য অভির বিষয়ের দায়িত ফ্রান্সের হাতে স্যন্ত কর]। 
ছাগলের ঘোষণ। প্রকৃতপক্ষে দম ফুরিয়ে আসা ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের আত্মবক্ষার 

শেষ চেষ্টা। এচেষ্টায় গ্চগল প্রথমদিকে বেশ সাফল্যলাভও করেছিলেন, কাবণ 

অধিকাংশ উপনিবেশ দ্বিতীয় পথই বেছে নিয়েছিল । কিন্তু শেষপর্যন্ত বাদ সাধলেন 

কচ আফ্রিকার বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এবং গিনিব অবিসংবাদ্দী নেতা 
সেবু তুরো। 

সেবু তুরোব নেতৃত্বে গিনির গণভোটে জনগণ গিনির পুর্ণ স্বাধীনতা পক্ষে রায় 

দিল। ১৯৫৯ সালে সেনেগাল ও ফরাসি সুধান মিলিত হয়ে মালি প্রজাতন্ত্র গঠন 
করল এবং ফরাসি গোষ্ঠীর মধ্যেই পুর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানাল। ফরাসি সরকার এই 
দাবি মেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসি গোষ্ঠীর অস্তিত্ব কার্যত লোপ পেল-_-আইভত্রি 
কোস্ট, নাইজার, দ্রাহোমে ও ভোলটা সম্পূর্ণ ম্বাধীন রাষ্্রূপে আত্মপ্রকাশ করল । 
তবে দ্যগলের উদ্দেশ্ত সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলোনা । কারণ সগ্ভন্বাধীন বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র প্রায় 

পুরোপুরিভাবেই ফ্রান্সের সঙ্গে তাদের পুরাতন সম্পর্ক বজায় রাখল। অবশ্ত ফরাসি 
অধিকৃত কৃষ্ণ আফ্রিকায় একেবারে শাস্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা! হস্তাস্তরিত হয়েছিল এমন 
কথ! মনে করলে তুল হবে। ফরাসি নাগরিকত্ব অর্জন করেছিলেন প্রধানত তাদের 

নেতৃত্বে সমগ্র ফরাসি অধিকৃত আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের রাজনৈতিক দলগুলিকে- 
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নিক্ে “আফ্রিকান গণতান্ত্রিক পরিষদ" (আর ডি এ বারাসম্বল ছেমোক্রাতিক 
আফ্রিকান ) নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়েছিল। এই সংস্থার অনেক নেতাই 
ছিলেন নরমপন্থী। আর ডি এ-র প্রধান নেতা হুপুয়েত বোইনি একজন আফ্রিকান 
বাগিচা মালিক। ইনি ফ্রান্সের সঙ্গে সহযোগিতা করে এবং ফরাসি ইউনিয়নের 
মধ্যে থেকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার লাভের জন্যে আন্দোলন করার 
পক্ষপাতী ছিলেন । 

প্রধানত নরমপস্থী নেতাদের দ্বারা পরিচালিত এই সংস্থাকেও ফরাসি সাম্রাজা- 

বাদীর সন্দেহের চোখে দেখতেন। ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্ট এই সংস্থার দাবি 
সমর্থন করায় এই সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয় এবং ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 
'আবিজানে 'আর ডি এ-র সদস্যদের মারপিট কর! হলে হাঞ্জামা' বাধে। হাঙ্জামার 

অজুহাতে বু নেতাকে গ্রেঞ্ধার করা হয় এবং কারাগারে নিধাতন চালিয়ে তাদের 

মনোবল ভাঙার চেষ্টা চলে। এর ফলে সমগ্র আইভরি কোস্ট জুড়ে বিক্ষোভের 
আগুন জলে ওঠে । করাসি সৈহ্যদেব গুলিতে ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে শতাধিক 

লোক নিহত হয়। তিন হাজাব লোককে কাবারুদ্ধ কবে বিক্ষোভ স্তব্ধ করে 

'দওযার চেষ্টা করা হয়। 

এই দমন-পীড়ন সনব্বেও আর [ড এর নরমপন্থী নেতাবা কয়েকটি পর্তে ফরাসি 
সবকাবের সঙ্ধে গাপল করা সংস্থাব মধ্যে প্রবল বিবে।ধ দেখা দেয় । এবপর মুক্তি 

সংগ্রমের নেতৃত্ব গ্রহণ কবে শ্রমিকশ্রেনী। ফরাসি অধিকৃত রুষ্চ আফ্রিকায় এক্যবদ্ধ 
রড ইউনিয়ন আন্দোলন সাআজ্যবাদেব ভিত টলিয়ে দেয়। এ ছাডা বিভিন্ন অঞ্চলে 

প্রগতিশীল জা তীযতাধাদী ও কমিউনিস্টরা নতুন নতুন জাতীয় সংস্থা গডে তোলে । 
পূরণস্বাধীনাতাব ধ|বিতে ফবাধি শধিরুত কৃষ্ণ আফ্রিক! সোচ্চাৰ হয়ে ওঠে। 

নালজেরিষায় বন্তুক্ষষী সংগ্র।ম ফ্রান্সকে গুরুতর বাঁজনৈতিক সংঘর্ষের সন্্থীন করে। 

এই পরিস্থিতিতে ছ/গল উ।ব প্রস্থাব উখ।পন করেছিলেন। তবে তাঁর গণভোট 

গ্রহণেৰ প্রস্ততব আফ্রিকানর1 সাগ্রহে গ্রহণ কবেনি। তা ছাড়া গণভোটের বায় 

খাতে ফ্রান্সের অনুকুল হয় তাৰ জন্যে ভীতি প্রদর্শন থেকে আরম্ভ করে ব্যাপক কারচুপি 

কিছুই বাদ দেওয়া হয়নি। তথাপি গ্যগলের (চট্টা সম্পূর্ণ সফল হতে পারেনি। 
তাতে প্রগতিশীল আফ্রিকান নেতারা ছোট ছোট স্বাধীন রাষ্ট্রের সঙ্গে একটি শক্তিশালী 

যৌথ রাষ্ট্র গড়ে তোলার যে চেষ্টা করেছিলেন তা ব্যর্থ হয়ে ায়। একমাত্র মালি ও 

ফরাসি সুদ স্বল্পনকালের জন্যে একটি ফেডারেশন গঠন করে। আইভরি কোস্ট 

ধাহোমে প্রভৃতি এই ফেড।রেশনে যোগ দিতে রাজী হয়নি। এর কলে আফ্রিকান 
ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব এখনও বেশ প্রবল রয়ে গেছে। কৃষ্ণ আফ্রিকায় বিরাট 
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উপনিবেশ স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল বেলজিয়াম। চারিপাশে যখন 

অন্তান্ত শক্তিশালী সাত্রাজ্যবাদ পিছু হটছে, একটির পর একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম 

আফ্রিকান রাষ্ট্রের অত্যুদনয় ঘটছে তখনও বেলজিয়াম তার “কৃষ্ণাঙ্গ শিশুদের পিতার 

স্তায় পালনের” দাত্সিত্ব ত্যাগ করতে রাজী হয়নি । 

কংগোর বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে অত্যন্ত বেলজিয়াম আরও বেশী করে 

পুঁজি লী করছিল। শ্রধু রবার, পামতেল ও ফলমূল উৎপাদনের কৃষির ব্যাপক 
প্রসার ঘটিয়ে বেলজিয়াম পুঁজিপতিরা তুষ্ট থাকেনি। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে খনি 

থেকে আহরণ কর! হয় সোনা ও হীরা । ক্রমে বহু মূল্যবান ধাতু আহরণে বিপুল 

পরিমাণ লগ্বী করা হলো । এ সবের মধ্যে ছিল কোবল্ট, তামা, টিন, দস্তা! প্রভৃতি । 

দেখতে দেখতে কংগোর কাটাংগ! প্রদেশ এক বিরাট শিল্পাঞ্চলে পরিণত হলো, গড়ে 

উঠল কলকারখান1। আফ্রিকানদের জমি কেড়ে নিয়ে বিলি করে দেওয়া হলো বড বড 

কোম্পানির মধ্যে । বেলজিয়ানবাসীদের হাতেও তুলে দেওয়া হলো! অনেক উৎকষ্ট 
জমি। এর ফলে গড়ে উঠল তুলা, কফি, কোকো প্রভৃতির বড বড বাগিচা, গবাদি 

পণুপালন গ্রতিষ্ঠান এবং কীচা মাল বাবহারৌপযোগী করার বহু কারখানা! । 

পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো হলো । রেলপথ প্রসারিত হলো, রাজপথ ও 
রেলপথের মধ্যে যে শিল্পাঞ্চল ও কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনের কেন্দ্রগুলির সঙ্গে নদী ও 

সামুদ্রিক বন্দরগুলির যোগ স্থাপিত হলো! । এক কথায় প্রথম মহাযুদ্ধের পর বেলজিয়াম 
অধিকৃত কংগোর অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেল । 

এবার রাজনৈতিক পরিবর্তনও আসন হয়ে উঠল । 
বেলজিয়ান সরকারের নির্মম শাসন ও শোষণ অনেক দিন আগে থেকেই 

কংগোলীদের মধ্যে তীব্র অসস্তোষ জাগিয়ে ছিল, স্বতংস্ফুর্ত কৃষক বিদ্রোহ মাঝে 

মাঝেই দেখা ছিত কংগোলীদের চিরাচরিত রীতিনীতি ও সংস্কার বিরোধী বিদেশী 

সরকারের কার্ধকলাপ এবং গ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আন্দোলনের 

মধ্যে উপনিবেশবাদ-বিরোধী মনোভাব অভিব্যক্ত হতো । কিবাংগিবাদ, দক্ষিণ 

ংগোর নিগ্রো মিশশ এবং পৃৰাঞ্চলের কিধা ওয়ালা আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ 

করেছিল। সিমোনে কিবাংগু নামে একজন কংগোলী প্রটেষ্টান্ট যে ধর্মীয় আন্দোলন 

গুরু করেন তার রাজনৈতিক চরিত্র সুপরিস্ফুট হলো আন্দোলনের “কংগো। কংগোলীদের 

জন্যে”--এই রণধ্বনিতে। ১৯২১ সালে এই আন্দোলন শুরু হয় এবং সার! দেশে 

ছড়িয়ে পড়ে। কৃষকদের জিজিয়া৷ বা মাথাপিছু কর প] দেওয়ার এবং চাষের জমি না 

বাড়ানোর জন্যে আহ্বান জানানো! হয়। শুধু সত্যাগ্রহের মধ্যে এই আন্দোলন 
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সীমাবদ্ধ থাকেনি, স্থানে স্থানে সশস্ত্র বিস্রোহও দেখ! দিয়োছল। 

বেলজিয়ান কর্তৃপক্ষ নির্মম দলননীতি অন্থুরণ করে আন্দোলন শুক করে দেওয়ার 
চেষ্টা করে। কিবাংগুকে প্রথমে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা৷ হয়, পরে মৃত্যুদণ্ড মকুব করে 

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়! হয়। ৩ বছর বন্দী জীবনযাপন করে কিবাংগুও 

কারাগারেই শে্ষনিংশ্বাস ত্যাগ করেন। তার আন্দোলন কংগোলীদের গভীরভাবে 

নাড়। দিয়েছিল, তাদের প্রতিরোধের সন্থল্প চুর করার কোনো ক্ষমতা আর বেলজিয়ান 
সরকারের ছিলনা । 

১৯১৯ থেকে ১৯২৩ সালে কংগোর বিভিন্ন অঞ্চলে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটে এবং এই 
সব বিদ্রোহ দমন করতে বেলজিয়াম সরকারকে হিমসিম খেয়ে যেতে হয়। ১৯৩১ 

থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে কংগোয় গণবিক্ষোভ প্রবল আকার ধারণ করে। এবার 
কিবাংগির বাগিচ! শ্রমিকরা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। বিজ্বোহ দমনে বহুসংখ্যক 

সৈন্য নিয়োগ করা হয়, অসম সংগ্রামে নিহত হয় শত শত কংগোলী। মাসাই 

এদেশে বার হাজার বিশ্রোহী সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ে। কিন্তু উপযুক্ত সংগঠন ও 

নেতৃত্বের অভাবে এইসব বিদ্রোহ বার্থ হয়ে যায়। কিন্তু বার্তার মধ্যেই ণিছিতত 
ছিল সাফল্যের কাজ। নিজেদের ছুর্বলতা, তুলত্রাস্তি অন্থ্ধাবন করে কংগোলীর। 
ক্রমে এঁক্যবদ্ধ ও সংগঠিত প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে । 

তীয় মহাযুদ্ধের সময় কংগো হিটলার বিরোধী মিত্রশক্তির গুরুত্বপূর্ণ কাচামাল 
সরবরাহের একটি একাস্ত প্রয়োজনীয় উৎস হয়ে দাড়ায়। ইউরেনিয়াম, তামা; 

রবার প্রভৃতির উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন পণ্যের আমদানি বদ্ধ হয়ে যাওয়ার 
বা হ্রাস পাওয়ার সেইসব পণ্য উৎপাদনের জন্য নতুন নতুন শিল্প গড়ে ওঠে । এ সব 

ব্যাপারে মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ ভূমিক গ্রহণ করে। বেলজিয়ামের সঙ্গে এ সময় 

কংগোর যোগ কার্ধত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিপতিরা। বিপুল 

অর্থ লগ্লী করে কংগোয় ঘাটি গেড়ে বসে। মাঞ্চিন বিশেষজ্ঞদের তত্বাবধানে বিভিন্ন 

স্থানে সামরিক ঘাটি, বিমানবন্দর রান্তাঘাট প্রভৃতি নিমিত হয়। এককথায় 
ছিতীয় মহায়ুদ্ধ কংগোর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এক পরিবর্তন 
ঘটায়। কংগোলী জনগণের মনে এক নতুন চেতনা জাগে । 

জীবনযাজ্রার মান নামতে থাকায় এবং শ্রমিক ও কৃষকর্দের উপর শোষণ তীব্রতর 

হওয়ায় অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দেখ। দেয়। স্থানে স্থানে সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটতে যাবে। 

বিক্ষোভ দমনের উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ কঠোর দমননীতি অনুসরণ করে। সরকারি 

হিসাবেই জান! যায় (ধুবই কম করে দেখানে। হয়) রাজনৈতিক কারণে তিন হাজার 

৮৭ 



কংগোলীকে আটক রাখ। হুয়। কিন্তু এর ফল হয় বিপরীত। প্রবল বিক্ষোভ অনেক 
জায়গাতেই সশস্ত্র বিদ্রোহের রূপ পরিগ্রহ করে। এক বোবিলাভিনে প্রদ্দেশেই ১৯৪০- 
১৯৪১ সালের মধ্যে সামরিক আইন জারি করতে হয়। ১৯৪৪ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি 

মাসাই প্রদ্দেশের দুনুয়াবুর্গ রক্ষীবাহিনীর কংগোলী সৈন্যরা বিজ্বোহ করে। সৈন্য 
বাহিনীর সাহায্যে কর্তৃপক্ষ এই বিদ্রোহ দমন করে এবং হাজার হাজার কংগোলীর 

সামনে ১০০ জন বিদ্রোহীকে হত্যা কর! হয়। 
১৯৪১ সালে শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের সঙ্গে কংগোলী শ্রমিকরাঁও তাদের অধিকার 

রক্ষার সংগ্রামে অবতীর্দ হয়। 

মহাযুদ্ধের অবসান ঘটার পর বেলজিয়ান সরকার সমগ্র কংগোর বিপুল সম্পদ 
পুরোপুরি কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে এক দশখানা পরিকল্পন৷ রচনা করেন। এই 
পরিকল্পনা রূপাধ়ণে প্রধান সহায় হয় মাফ্িন ধনপতির]। 

এদিকে দেশ ভূড়ে শুরু হয় জাতীয় মুক্তি আন্দোলন। নবজাত শ্রমিকশ্রেণী, 
ংগোলী ধনিকশ্রেণী এবং বৃদ্ধিজীবীরা এই আন্দোলনে বিশেষ অংশগ্রহণ করে। 

কংগোয় ক্যাথলিক গীর্জার প্রভাব ছিল আফ্রিকার অন্যান্য দেশের তুলনয় অনেক 

বেশী। ১৯৪৬ সালের আগে পর্যস্ত দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ক্যাথলিক পার্রীদের 

কুক্ষিগত ছিল। এর ফলে শতকবা»* জনেরও বেশী লোক নিরক্ষব থেকে 
গিয়েছিল। মুক্তি আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠলে ক্যাথলিক পান্রীরা সতর্ক হলেন। 
তারা কংগোলীপদের মধ্যে থেকে পান্্রী নিযোগ কবতে লাগলেন এবং এর জন্যে 

ব্যাপকভাবে শিক্ষাবিস্তারের উপর নজর দেওয়! হলো! ১৯৫৪ সালে লিওপোলভডিলে 

কংগোর গ্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়াষ কংগোলীব! উচ্চশিক্ষা লভেব সুযোগ 
পেল। 

জাতীয় মুক্তি আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠছে দেশে কর্তৃপক্ষ সমস্ত রাজনৈতিক 
সংগঠন নিষিদ্ধ করে দিলেও সমাজ-কল্যাণ-মুূলক সংগঠন গড়ার অনুমতি দিয়েছিল । 

কালক্রমে বহু সাংস্কৃতিক ও সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান গণতান্ত্রিক অধিকার লাভের দাবিতে 

রাজনৈতিক আন্দোলনে লিঞ্চ হয়। এগুলির মধ্যে যা কংগোর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 

আবাকে। সারা দেশে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে । এই আবাকোই ১৯৫৬ সালে প্রথম 
রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবি জানায়। আবাকোর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বিভির 
উপজাতিভিত্িক সাংস্কৃতিক ও সমাজসেবী সমিতি রাজনৈতিক দাবি জানাতে পারে । 

ফলে নিষেধাজ। সত্বেও রাজনৈতিক দল ও সংগঠন গড়ে ওঠে । 
১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আফ্রিকার খ্যাতনাম! দেশপ্রেমিক প্যারিস 
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লুমুতবার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত “কংগোলী জাতীয় আন্দোলন” নামক সংগঠন জাতীয় মুক্তি 
আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। 

আক্তায় আফ্রিকান জাতিসমূহের সম্মেলনে প্যাট্রিস লুমৃদ্ব৷ উদ্দাত্ত কঠে ঘোষণা 
করেন £ 

“আমাদের আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য হলে! ওপনিবেশিক শাসন থেকে কংগোলী 
জনগণকে মুক্ত করা এবং স্বাধীনতা৷ অর্জন করা ।” 

ভাষণ শেষ হলে তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়; “্উপনিবেশবাদ ও সামাজ্যবাদ ধ্বংস 
হোক, জাতিবাদ ও উপজাতিবাদ ধ্বংস হোক! চিরজীবী হোক কংগোলী-জাতি, 
চিরজীবী হোক স্বাধীন আফ্রিক 1” 

ংগোর স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রবল আকার ধারণ করল। বেলজিয়ান কর্তৃপক্ষও 
রুত্রমৃত্তি ধরল । আক্র! সম্মেলনের বিষয় আলোচনার জন্যে আবাকোতে আহুত 
সভ]1 নিষিদ্ধ করা হলে নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে লিওপোলডভিলে ১৯৫৯ সালের 
৪ জানুয়ারি এক বিরাট মিছিল বেরোলে পুলিশ গুলি বর্ষণ করে। বিক্ষুব্ধ হাজার 
হাজার মানুষের সঙ্গে সৈন্য ও পুলিশ বাহিনীর প্রচণ্ড সংঘর্ষে শত শত লোক হতাহত 
ও পন্থ হয়। সমস্ত সন্ত্রাস উপেক্ষা করে দেশ জুডে বিক্ষোভ শুক হয়ে যায়। শ্রমিক- 
শ্রেণী সংগঠিতভাবে সংগ্রামে নেমে পড়ে, ধর্মঘটের ঢেউ ওঠে সারা দেশে । 

বেলজিয়ান কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে উঠছে দেখে সুর নরম করে শাসন- 

স্কার এমন কি স্বাদীশতা দেওয়ারও '্মাশ্বাস দেয়ং কিন্তু ভিতরে ভিতরে মৃক্তি 

আন্দোলনে খিভেদ কষ্টির জন্যে চক্রান্ত করতে থাকে। বেলজিয়ান ধনপতিরা 
বেলজিয়ান কর্তৃপক্ষের সমর্থক দলগুলিকে দু'হাতে টাকা বিলিয়ে প্যাটি স লুমুদ্ধার 
সমর্থকদের হটিয়ে দেওয়ার চেষ্ট করে। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয় এবং প্যাটিস 
লুমৃদ্বা প্রভৃতি জাতীয় নেতাদের মুক্তি দিয়ে কুসেল্স্-এ এক গোলটেবিল বৈঠক 
ডেকে বেলজিয়ান সরকার একটা আপসের স্থত্র উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন। লুমুদ্বা- 
বিরোধী দলগুলির প্রবল বাধা দ/ন সত্বেও প্রগতিশীল দলগুলিই জয়ী হয় এবং 
বেলজিয়ান সরকার ১৯৬০ জালের ৩০ জুন কংগোব স্বাধীনত|। ঘোষণা করা হবে 
বলে প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হন । 

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের সমর্থনপুষ্ট বেলজিয়াণ সরকারের প্রতিশ্কতি পালনের 
কোনো ইচ্ছা ছিলনা। তাই সুপরিকল্পলিতভাবে অর্থনৈতিক সংকট হ্ষ্টি করার 
সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গাম! বাধিয়ে 
দেওয়া হলো । 
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এসব সত্বেও বেলজিয়ান সংসদ কর্তৃক অন্ধমোদিত কংগে। গ্রজাতম্ের অস্থায়ী 
সংবিধান অনুযায়ী অনুষ্ঠিত নির্বাচনে প্যাটি স লুমুদ্বার নেতৃত্বে পরিচালিত কংগোলী 
জাতীয় দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলো। কিন্তু বেলজিয়ান কর্তৃপক্ষের চত্রাস্ত 
সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ কর! সম্ভব হলোনা । উপজাতি অধ্যধিত বিভিন্ন অঞ্চল থেকে 
বিরোধী ও বিভেদকামী দলগুলির ৮* জন প্রতিনিধি নির্বাচনে জয়ী হয়ে প্রগতিশীল 
দলগুলির সামনে বড়ো রকমের বাধা স্থষ্টি করলো । 

তবু প্যা্টিস লূমুদ্বা! দমলেন না। সার্বভৌম ও স্বাধীন গ্রজাতন্ত্রের দাবিতে ভার 
দল সোচ্চার হয়ে উঠলো৷। প্যাটি,স লুমুদ্বা নব-নির্বাচিত সংসদে প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় 
বেলজিয়ান সরকার মুস্কিলে পড়ে গেলেন। শেষপর্যস্ত কংগোর স্বাধীনত৷ ঘোষিত 
হলো ১৯৬০ সালের ৩০ জুন। 

স্বাধীনত৷ ঘোষণাকালে 'নুমুস্বার দৃপ্ত ও অকপট ভাষণ সাম্রাজ্যবাদীদের বৃকে 
কাপন ধরিয়ে দিল। এবার চক্রান্ত আরও জাকিয়ে উঠল। 

স্বাধীনতা ঘোষিত হওয়ার কয়েকদিন পরেই কংগোলী সৈন্তদের মধ্যে বিভ্রোছের 
লক্ষণ দেখা দিচ্ছে এই অন্ত্হাতে বেলজিয়াম সরাসবি হস্তক্ষেপ করলো৷। কাটাংগা 

প্রদেশ বেলজিয়ামের উসকানিতে মোইসে সোকচের নেতৃত্বে ন্বাধীনতা” ঘোষণা! 
করে সংঘর্ষে লিপ্ত হলো । কাস্বাই প্রদেশেও বেলজিয়ান দালালরা “স্বাধীনতা” ঘোষণ। 
করে লুম্ুঘ! সমর্থকদের খতম করতে নেমে পডল | 

এই অবস্থার মধ্যেও লুমৃণ্বা সরকার একাধিক প্রগতিশীল ব্যবস্থা অবলম্বন করে- 
ছিলেন এবং দেশপ্রেমিকর্দের সাহায্যে সমস্ত চক্রাস্ত ব্যর্থ করে অবস্থা অনেকটা 

ত্বাভাবিক করতে সমর্থ হয়েছিলেন। 

সাাজ্যবার্দী ও প্রতিক্রিম্নাশীল শক্তিগুলি আর কোনো! উপায় না দেখে লৃষুদ্বা 
সরকারকে উৎধাত করার জঘন্য চক্তাস্তে লিপ্ত হলে! । গণতন্রীদের মধ্যে একর 
অভাব» সংগঠনের দুর্বলত! এবং সরকার ও জনগণের মধ্যে ঘনিষ্ট যোগের অভাব 

চক্রাস্তকারীদের পথ সুগম করল। 

১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের গোড়াব দিকে রাষ্ট্রপতি কাসাবুবু (নরমপন্থী ও 

প্রতিক্রিয়াশীলদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অন্থসারে ) হঠাৎ লৃমুন্বা সরকারকে 
বরখাস্ত কর! হয়েছে বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু এরই সঙ্গে যে সশস্ত্র অত্যতখান 

ঘটানোর পরিকল্পনা কর! হয়েছিল তা ব্যর্থ হয়ে গেল। তখন কর্ণেল মোবৃতুর 

নেতৃত্বে সৈন্তবাহিনীর আকন্মিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে লুমুদ্বা সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত 

কর। হলো'। এরপর সাজাজ্যবাদী শক্তিবর্গের জঘন্য চক্রান্ত, জাতিসংঘ বাহিনীর 
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জ্ঞাতসারে প্যাটিস লুমৃষ্বা ও সহকর্মীদের ঘাতক শোষকের হাতে অর্পণ করা এবং 
১৯৬১ সালের জাঙ্ছয়ারি মাসে তীদের হত্য। কংগোর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে 
এক মসীলিঞ্ত অধ্যায়। আজও এর জের চলেছে। মোবৃতু শাসিত জাইরে (বেলজিয়ান, 
ংগোর বর্তমান নাম ) আজও আফ্রিকার এক বিপদন্বরূপ। 

কু আফ্রিকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত 
হয়েছে। তারই একটি রূপরেখা এখানে তুলে ধর! হলো৷। বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত 
জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের শ্রোত আফ্রিকা মহাদেশে যে জটিলতার হ্যষ্টি করেছে ত৷ 

আজও দুর করা সম্ভব হয়নি । 
বৃহৎ সাহ্রাজ্যবার্দী শক্তিগুলি যখন নবজাগ্রত কৃষ্ণ আফ্রিকার সামনে পিছু হটতে 

বাধ্য হলো তখনও আফ্রিকায় প্রথম যারা পদার্পণ করেছিল তারা বহাল তবিয়তেই 
তাদের শাসন ও শোষণ চালিয়ে ষেতে লাগল । স্পেনের পর পততু'গালে ফ্যাসিষ্টচক্র 
ক্ষমতাসীন হয়েছিল। জালাজারের নেতৃত্বে এবং ইঙ্গ-মাকিন সাম্রাজ্যবাদের পুর্ণ 
সমর্থনে পর্তৃগাল তার উপনিবেশগুলি শুধু যে বজায় রাখতে সমর্থ হলে তাই নয়, 
আরও পাকাপোক্ত হয়ে বসতে উদ্যোগী হলো৷। * 

কুষ্ণ আফ্রিকায় বহু স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটায় আফ্রিকার 
দক্ষিণাঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্যে সাআজ্যবাদী শক্তিবর্গ ব্যস্ত হয়ে 
পড়ে। পতুগীজ অধিকৃত উপনিবেশগুলি দক্ষিণ আফ্রিকাও রোডেশিয়ার লাগোয়া; 
কাজেই পর্তুগীজ আফ্রিকার সামরিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব সমধিক বৃদ্ধি পেয়েছিল । 
তাই ফ্যাসিষ্ট সালাজার সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে সাআজ্যবাদদী শক্তিবর্গ 
পতুগীজ আফ্রিকার জনগণের মুক্তি সংগ্রামকে ব্যর্থ করে দিতে চেয়েছিল। কিন্ত 
তার ফল হলো উপ্টো। ইতিহাসের ঘড়ির ফাটা পিছনে ঘোরানে। গেলনা । 

পতুরগীজ অধিকৃত আফ্রিকার বিভির অঞ্চলের ন্বপ্পসংখ্যক বৃদ্ধিজীবী পতু'গালে 

শিক্ষালাভ করতে গিয়ে ইয়োরোপের নতুন নতুন চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হুলেন। 
দেঁশের মুক্তির পথ খুঁজতে গিয়ে শেষপর্যন্ত তারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শালোকে 
আলোকিত পথ বেছে নিয়েছিলেন। তাদের কর্মক্ষেত্র ছিল বিশ।ল তৃথগ্ডের বিভিন্ন 
অঞ্চলে তারা এক ন্মুসমন্থিত কর্মধারা অনুসরণ করতে পেরেছিলেন । তাই সমগ্র 

পতু্গীজ অধিকৃত আফ্রিকায় একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে এঁক্যবদ্ধ মুক্তি 

_* আফ্রিকায় পতু গালের উপনিবেশগুলির মধ্যে ছিল মোজামিক, আংগোলা, গিনি-বিসাউ ও 

কেপ তারদে স্বাপপুঞ্জ, সাও তোম (সেন্ট টমাস) স্বীপ ও প্রিনচেপে স্বীপ। এগুলির মোট 

আয়তন ২০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটারেও বেশি লোকসংখ্যা ১ কোটি ৩, লক্ষাথিক। 
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"আন্দোলন গড়ে তোল সম্ভব হয়েছিল। হার! এই এক্যবন্ধ আন্দোলন গড়ে তোলেন 

তাদের মধ্যে আমিলকার কাব্রালের নাম চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবে । তাই তার প্রত্যক্ষ 
নেতৃত্বে পরিচালিত গিনি-বিসাউ ও কেপ ভারদে দ্বীপপুঞ্জের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস 
দিয়েই পতুগীজ আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস শুরু কর! হয়েছে। 

গিনি-বিসাউ ও কেপভারদে দ্বীপপুঞ্জ 
সেনেগাল ও ফরাসি অধিকৃত গিনির মধ্যবর্তী পতু'গীজ অধিকৃত গিনি ( বর্তমান 

নাম বিসাউ বা গিনি-বিসাউ) প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলবর্তী তিনটি 
দ্বীপ বালাম, কোমো ও কাটিন। মোট আয়ত্তন ১৩,৯৪৪ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা 
৫ লক্ষ ৭১ হাজার । 

পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলভাগ থেকে প্রায় ৬ শত কিলোমিটার দূরে আতলাস্তিক 
মহাসাগবেব দশটি বড় এবং পাচটি ছোট দ্বীপ পতুণ্গীজর আবিফাব করে ১৫শ 
শতাবীব মধ্যভাগে! এইসব দ্বীপেব ণাম দেওয়া হয় কেপ ভাবদে দ্বীপপুঞ্জ । 
গিনি বিসাউ-এর মুক্তি যোদ্ধাদেব সঙ্গে এবং একই দলেব নেতৃত্বাধীন কেপ ভারদের 
তিন লক্ষ মানুষ পর্তুগীজদেের বিকদ্ধে লডাই চালিয়ে ১৯৭৫ সালে স্বাধীনতা অর্জন 
কবে। কেপ ভারদে ঘ্বীপপুপ্ত একটি তন্ত্র প্রজাতন্ত্ররপে আন্মপ্রকাশ কবে। এব 

বাজধানীব নাম প্রাঠয়া। 
কেপ ভাবদে দ্বীপপুঞ্জে মাযতন ১, ৫৫৭ বর্গখাহল, শোকপংখ্ায। ১ লক্ষ 

৭৪ হাজাব। 

/ 
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১১ 

“আপনার জানেন যে পতৃর্গীজ আইনে ইউনিয়নগুলির ধর্মঘট করার অধিকার 

ছিলনা-ধর্মঘট সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ছিল। কাজেই পত্তৃ“গীজরা যখন ধর্মঘটের সম্ধীন 
হলে! (১৯৫৯ জালের অগস্ট মাসে বিসাউ-এর রাজধানী রিও গ্রানদের পিজিগুইটি 
বন্দরে ডক শ্রমিকরা বে-আইনী নির্দেশের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করে ) তখন পর্তুগীজদের 
কাছে পরিস্থিতি একেবারে নতুন ঠেকল। তাদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়। হলো তা হলো 
আতঙ্ক। তারা ফৌজ তলব করল। ফৌজ ডকে হাজির হয়ে কোনো কথা জিজ্ঞাস! না 
করেই গুলি চালাতে শুরু করল। ফলে প্রায় ৫* জন নিহত ও শতাধিক লোক 

আহত হলো। আহতদের নিকটবর্তা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো, কিন্ত 
রাত্রিকালে তারা অনৃষ্ঠ হয়ে গেল। তখন আমরা এই ফিদ্ধান্তে উপনীত হলাম 
যে, সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গিটাই ভুল হয়েছে। শহরগুলিতে ধর্মঘট বা হরতালের মতো 
কোনোরকম গণতান্ত্রিক কার্যক্রম শুরু কর। অর্থহীন-**.."একটি মাত্র কাজ হলো" 

একটি বন্দুক যোগাড় কর1।” 
_উফা হামু (ক্যালিফোরনিয়া বিশ্ববিদ্ঠালয়ে গিল ফার্নানডেজ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ) 

আফ্রিকার পশ্চিমপ্রান্তে আতলাস্তিক মহাসাগরের উপকূলে বেশ কয়েকটি দ্বীপ 
পতুগীজরা দখল করেছিল অনেক দিন আগে। অধিকৃত এইসব দ্বীপ পতু গীজ 
গিনি এবং কেপ ভারদে শ্বীপপুঞ্ নামে অভিহিত হয়। আরও দুরে সাওতোম ও 
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প্রিন্চেপে স্বীপঞ্ । এইসব দ্বীপও পতুগিজর! দখল করেছিল । সব স্বীপেরই নামকরণ 
করে পত়ুগীজরা | 

পতুগীঞ্জ গিনি এবং কেপ ভারদে দ্বীপপুঞ্জ পতুরগীজর! বেশী সংখ্যায় বসতি 
করেনি এবং বাগিচা গড়ে তোলার চেষ্টা করেনি। তারা ছোট ছোট জোতের 

চাষীদের চীনাবাদাম চাষ করতে বাধ্য করে। এ অঞ্চলের রপ্তানি পণ্যের ৭০ 
শতাংশই ছিল চীনাবার্দাম। কেপ ভারদে দ্বীপপুঞ্জে অধিকাংশ আফ্রিকান অধিবাসীর 

কোনে! জমি ছিলনা । তার৷ পতু'গীজ জমিদারদের ক্ষেতখামারে কাজ করতে বাধ্য 
হতো। অথবা মোটা টাকা দিয়ে জাম ইজার] নিয়ে চাষবাস করত । অনেকে কেপ ছেড়ে 
চলে যেত অন্য দেশে কাজের সন্ধানে। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে বেশিরভাগ লোক 
যেত আমেরিকার । মাক্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহিরাগতদের জন্তে “কোটা, ব্যবস্থা প্রবর্তন 

করার পর আমেরিকায় যাওয়ার হিড়িক কমে যায়। তখন থেকে কেপ ভারদে দ্বীপপুঞ্জ 

আফ্রিকার অন্যান্য দেশের বিদেশী বাগিচা মালিক ও খনি মালিকর্দের সম্তা শ্রমিক 
সরবরাহের পার্টিতে পরিণত হয়। 

পতু'গীজদের নির্মম শোষণ দীর্ঘকাল অব্যাহত থাকে । সন্তায় গরীব চাষীদের 
কষিজাত পণ্য কিনে এবং চড়াদরে তাদের কাছে কাপড় ও অন্যান্য শিল্পজাত 

পণ্য বিক্রয় করার সুপরিচিত শোষণের পদ্ধতি অনুসরণ কর! ছাড়াও পর্তুগীজরা 
করভারে আফ্রিকানদের জর্জরিত করে । আয়ের পরিমাণ সামান্য, তা থেকে ২৫ 

শতাংশ কর দেওয়ার পর আফ্রিকান পরিবারগুলির অর্ধাণনে অনশনে দিন কাটানো 
ছাড়া উপায় ছিলনা । 

আফ্রিকানদ্দের শোষণের ব্যাপারে শীর্ষস্থানীয় ভূমিক! গ্রহণ করেছিল বড়ো বড়ে। 

পতুগীজ কোম্পানি । তেল, হুন, চীনাবাদাম প্রভৃতির কারবারে এদের ছিল একচেটিয়া 
অধিকার। কিন্তু পতু্গীজ পু'জিপতি ও বণিকর্দের টাকার জোর না থাকার বেশীর- 
ভাগ পুজিই লম্মী করে ব্রিটিশ, মাকিন, ফরাসি ও জাপানি পুজিপতিরা। গিনিতে 
তৈলের জন্যে বিশাল ভূখণ্ডে সন্ধান কার্য চালানোর একচেটিয়া অধিকার পায় মাফিন 
সুক্রাষ্ট্রের স্ট্যাণ্ডার্ড অয়নেল। এই কোম্পানি ১৫ লক্ষ ডলার প্রাথমিক পুঁজি সহ 
এসো এক্সপ্লোরেশন গিনি নামে একটি শাখ। প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। 

অবাধ শোষণ ও লুষ্ঠনের ফলে পতুগীজ গিনি ও কেপ ভারদে দ্বীপপুঞ্জের বিপুল 
সংখ্যাগরিষ্ঠ আফ্রিকানদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। পাঁচ শত বৎসরের পতুণগীজ 

পিজি 

« সাও তোম (সেন্ট টমাল) প্রিনচেপে স্বীপঃং আয়তম ৪ শত বর্গমাইল দোকসংখ্য1--৬৭ 

হাজার । 
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শাসনে শতকরা »৯ জনই নিরক্ষর থেকে যায়, ১১ মাস বয়স হতে না হতেই হাজারে 
১৮* থেকে ২০* শিশুর মৃত্যু ঘটতে থাকে, চিকিৎস। ও চিকিৎসক বলতে কি বোঝায় 
ত্বা অধিকাংশ মান্থষেরই অজানা থেকে যায়, অর্ধাশনে অনশনে মৃত্যু একাস্তই 
স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে ওঠে । আফ্রিকার পর্তুগালের সমস্ত উপনিবেশের মধ্যে গিনি 

বিসাউ ছিল সব চেয়ে অনগ্রসর । আতলাস্তিক মহাসাগরের উপকূলবর্তী ৩৬ হাজার 
১শত বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই দ্বেশটির খনিজ সম্পদ আহরণের কোনে। চেষ্টা 

পতুগীজরা করেনি। এখানে বজ্মাইট আছে, আকরিক লোহা! আছে, তেল ও 
গ্যাসের সন্ধানও পাওয়া গেছে। বিদেশী পুঁজিপতিদের দৃষ্টি এই দেশের উপর না 
পড়ায় বিদেশী পুঁজির আধিপত্যও এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। নিতান্তই রুষিনির্ভর 
গিনি বিসাউ-এর আবাদী জমির »৫ শতাংশই ছোট ছোট জোতে বিভক্ত । দরিদ্র 

ছোট চাষীরা প্রধানত ধান ও অন্তান্ত চাষ করে কোনোরকম জীবিকার্জন করত । সমু, 
নদী, নালার় মাছ যথেষ্ট 'এবং জনসাধারণের একটি অংশ মাছ ধরে জীবিকার্জন 
করত। পশুপালন ব্যবস্থা মোটেই উন্নত নয় ফলে আয়ও বেশী হয়না । ধানভান! 

কল, করাত কল এবং চীনাবদাম প্রভৃতি ব্যবহারোপযোগী করার কলগুলির 

মধ্যেই গিনি বিসাউ-এর শিল্প সীমাবদ্ধ ছিল। প্রধান প্রধান রপ্তানি পণোর 
তালিকায় ছিল চীনেবাদাম, পাম তেল, কাঠ, চামড়া, রবার, মাছ এবং কুমীরের 
চামড়া । 

গিনি বিসাউ-এ কোনো রেলপথ নেই৷ পরিবহণের জন্যে নির্ভর করতে হয় মোটর 
ওলরির উপর। কাচ! ও পাকা দুরকম রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য মাত্র ৩,৫৯০ কিলোমিটার, 
আর নৌবাহা নদীপথের দৈর্ঘ ১,২৫* কিলোমিটার । 

গিনি বিসাউ-এ উপকূলভাগে জাহাজ চলাচলের, বিশেষ করে মালবাহী জাহাজ 
চলাচলের সুব্যবস্থা ছিল । দুটি প্রধান বন্দর হলে! বিসাউ ও বোলাম। বিসাউ-এ 
একটি আস্তর্জাতিক বিমান বন্দর গড়ে তোলা হয়। 

গিনি বিসাউ-এর অনগ্রসরতার স্পষ্ট ছবি উল্লিখিত বিবরণ থেকেই পাওয়া যায়। 

এই অনগ্রসরত৷ গিনি বিসাউ-এর মৃক্তি সংগ্রামে কিছুটা সাহাষ্য করেছে এ বিষয়ে 
কোনো সন্দেহ নেই। আধুনিক সৈম্ভবাহিনীর পথে দুর্গম গিনি-বিসাউ অঞ্চলে যুদ্ধ 
চালানো একরকম অসম্ভব ছিল বললেই হয়। এছাড়৷ দীর্ঘ সমুদ্রপথে যোগাযোগ 
রক্ষা! করে ছড়িয়ে থাকা ত্বীপগুলিতে আক্রমণ চাঁলানে। পতৃগীজদের পক্ষে দুঃসাধ্য 

হয়ে উঠেছিল। 

বিংশ শতাব্বীর প্রথম দশকে যখন এশিয়া চঞ্চল হয়ে উঠেছে; যখন ভারতবর্ষ, 
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চীন, ইন্দোনেশিয়া, উত্তর আফ্রিক। ও মধ্যগ্রাচ্যে সাস্ত্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের 
তরঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠছে, তখন আফ্রিকার মানুযরাও চঞ্চল হয়ে উঠল। ১৯০৮ সালে 

পতুগীজ শাসনের বিরদ্ধে ত্রান ঘটল গিনির বোলাম দ্বীপে । মুল ভূখণ্ডে ছড়িয়ে 
গেল এই বিভ্রোহের আগুন। ১৯১৬ সালের আগে এ আগুন পততুগীজর! নেভাতে 
পারেনি। আবার ১৯১৭) ১৯২৫ ও ১৯৩৬ সালে বিদ্রোহের আগুন জলে ওঠে 

গিনিতে । 

কিন্তু এসব বিদ্রোহ ন্বতন্কূর্ত বিদ্রোহ, পুরাতন ও পরিচিত সমাজের কাঠামোর 
উপর বিদেশী উপনিবেশবাদের আক্রমণের এবং নতুনভাবে গড়ে উঠতে থাকা 

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিদ্রোহ । 
পরদেশী শোষণ ও শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ জনগণকে এগিয়ে নিয়ে যেতে 

পারল না। 

ইতিমধ্যে পতুগীজ উপনিবেশগুলিতে নতুন এক সমাজব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন 
হয়েছিল। হাজার হাজার সর্বহারা মানুষ রুজি-রোজগারের আশায় শহরগুলিতে ভিড় 

করেছিল, জীবিকার্জনের উদ্দোশ্তে হাজার হাজার লোক নিজেদের চির।চরিত জীবন- 

যাত্রা ও গ্রামগুলি ত্যাগ ধরে চলে গিয়েছিল পার্ববত্তা ব্রিটিশ ও ফরাসি উপনিবেশ- 

গুলিতে, গড়ে উঠেছিল শ্রমিকশ্রেণী আর এরই সঙ্গে দেখা দিয়েছিল ক্ষুত্র একটি 
বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী। তখন এই বৃদ্ধিজীবী গোষ্ঠী কোনো পথের নিশানা পাননি । নতুন 

চিন্তাধারার শ্োত বইতে শুরু করেছে, অসন্তোষ বিক্ষোভ জেগেছে; কিন্তু ফ্যাসিস্ট 

শাসনে সে চিস্তাধারা প্রকাশ করা ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার । তবু চুপ করে থাকতে 

পারলেন না আফ্রিকার এই নবজাত বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী। অসাধারণ প্রতিভাবান মানুষ 

ছিলেন এদের অনেকেই; জীবনের যেকোনো ক্ষেত্রে তারা নিজেদের খ্যাতিমান ও 

সুপ্রতিষ্ঠিত থাকতে পারতেন। কিন্তু মুক্তির আকাজ্জায়, দেশকে নতুন করে গড়ে 
তোলার আকাঙ্ায় পাগল এই সব বুদ্ধিজীবী চুপ করে থাকতে পারলেন না। তারা 
বুঝেছিলেন যে, তারা সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন, তাদের কথা 
সাধারণ মানুষ বোঝেনা, তাদের ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে এক দুর্লজ্ঘয 

ব্যবধান । 

পুরাতন আইনসন্মত পথে পর্তুগীজ সভ্যতা! ও সংস্কৃতি অন্থসরণ করে ধারা দেশকে 

নতুন করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তাদের ব্যর্থতা বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর চোখ দিয়েছিল । 
তারা বৃঝেছিলেন এ পথে এগিয়ে যাওয়া যাবেনা । প্রথমত, এই পথ জনগণের ও 
বৃদ্ধিজীবীন্দের মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়ে দেবে ছাড়া কমাবে না। দ্বিতীয়ত, পতু'গীজঞ 
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সরকার এই পথও অস্থসরণ করতে দেবেনা। পতুগীজদের সয়কক্ষ ছুওয়ার .চো্টা 
ধার করেছিলেন তাদের কারাদণ্ড দিয়ে একথা পতু'গীজ সরকার বৃঝিয়ে দিবে 
ছিলেন। অথচ তথন ব্রিটিশ ও ফরাসি উপনিবেশগুলিতে গুরু হয়ে গেছে জাতীয় 
মুক্তি আন্দোলন, অনুষ্ঠিত হচ্ছে সভাসমিতি, রাজপথে মিছিলে মিছিলে 
উঠছে কলরোল গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতার দাবিতে । ঘথচ পতুগীজ- 
শ্বধিকৃত আফ্রিকা ষে তিমিরে সেই তিমিরে । আদক্িগন্তবিসভৃতি এই তিমিরাদ্ধকারের 
মধ্যে একটা বিদ্যুতের ঝলক দেখা গেল। আংগোলার তরুণ কবি ভিরিয়াতো দ্ধি 

ক্রুজের উদ্যোগে প্রকাশিত হলে। একটি কবিতা পত্রিকা, নাম *মেনসাজেস (মেসেজ 
খা বাণী)। পতু'গীজ ভাষায় প্রকাশিত এই কবিতা-পান্রিকা বৃদ্ধিজীবী মহলে সাড়া 
জাগালো' এহ পত্রিকার শিরোদেশে লেখা থাকত 'এসো, আমরা আংগোলাঁকে 

'শাবিষ্কার করি” । আফ্রিকান “বর্বরদের এই আত্মস্থ হওয়ার, নিজেদের দেঁশকে নতৃন 
করে আবিষ্কারের চেষ্টা পতুগীিজ সরকার বরদাস্ত করতে পারল না। দ্বিতীয় সংখ্যা 
প্রকাশিত হওয়ার পরেই ছাপার অনুমতি প্রত্যান্বত হলে । 

“পাশ্চাত্য সভ্যতা নয়, আফ্রিকার নিজন্ব সভ্যতার দ্িকে ফিরে তাকাও, দেশের 

দিকে ফিবে তাকাও” লুয়ান্ভার কবি বৃদ্ধিজীবীদের এই বাণী আফ্রিকান বৃদ্ধিজীবী- 

মহলে যে সাড়। জাগিয়েছিল তা বুধা হয়নি । লিসবনের ক্ষুত্র আফ্রিকান বৃদ্ধিজীবী- 

গোষ্ঠীর মধো নতুন ভাবন। একটা স্পষ্ট রূপ লাভ করতে লাগল । এই গোষ্ঠীর মধো 
ছিলেন 'আমিলকার কাব্রাল, অগস্তিনো নেতো, মারিও দি আগব্রেদঃ, ফ্রানসিক্ষো 
তেনরেইরে! প্রমৃখ পরবর্তীকালের খ্যাতনামা! নেতার।। এঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে- 

ছিলেন আফ্রিকার অনান্য দেশের আরও অনেক বৃদ্ধিজীবা। 

৫০-এর দশকে এই বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী-_সাহেব নয়, পরানুকরণপ্রিয় নয়, আত্মস্থ 

আফ্রিকান রূপে আত্মপ্রকাশ করার জন্যে সচেষ্ট হলেন। কিন্তু পতু'গীজ শাসনে এ 

কাজ সহঞ্জসাধ্য ছিলনা । তাই "অনেক বিবেচনার পর এই বৃদ্ধিজীবশ গোষ্ঠী 

'আফ্রিকান সংস্কৃতি অনুশীলনের উদ্দেশ্টে একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করলেন । 

পতু্ীজ সরকার এতে কোনো! আপত্তি জানালেন না। অবশ্ত দুবছর পরে তাদের 

চেতন! হলে। ৷ তারা কেন্দ্রটি বন্ধ করে দ্িলেন। তখন আফ্রিকান বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে 
এই গবেষণাকেন্ত্র জাতীয়তাবে।ধের উদ্বোধন করেছে। 

শুধু এই গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে দ্বেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলে লিপবনের আফ্রিকান 

বৃদ্ধিজীবীগোষ্ঠী সন্তষ্ট থাকেন নি, তাঁর! বৃঝেছিলেন যে নিয়মতান্ত্রিক পথে আন্দোলন 

চালিয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার লাভের এবং বৈধ উপায়ে দেশের উন্নতি সাধনের চেষ্টা 
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অ্রবকধায সংক্ারবাধী পথ অহুসরণ করে ফল হবেনা । ইয়োকোপের নতুন নতুন 

ভাবধারার সম্বে পরিচিত হয়ে তার! নতুন পথের সন্ধান করতে লাঙগলেন। নতুন 
পথের সন্ধান ধিতে পারে এমন কোনো বৈধ দল পর্তুগালে ছিলনা, তাই তারা বাধা 

হয়ে বেআইনী ঘোষিত ও নির্মমভাবে নির্যাতিত কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগ 
স্থাপন করলেন। এইভাবে তাদের মার্কপবাদ-লেনিনবাঞ্ধের সঙ্গে পরিচয় ঘটল। 

দার্কসবাদ-লেনিনবার্ধের আলোদ্র আলোকিত পথে অগ্রসর হতে গিষে বৃদ্ধিজীবী- 
গ্নো্ী উপলব্ধি করলেন ষে শক্রিকার বিশেষ অবস্থা বিচার না করে এ পথে অগ্রসর 
হওয়া! কঠিন । তাই তার! আফ্রিকার বিশেষ সমস্যাগুলি অনুধাবন ও জনগণেব সঙ্গে 
সংযোগ স্থাপনের কঠিন কাজে ব্রতী হলেন। 

এই কঠিন কাজে ধার! নাফল্য অর্জন করলেন তাদের মধ্যে আমিলকার কাত্রালের 

বাম জাতীয় মুক্তি নংগ্রামের ইতিহাসে দ্বর্ণাক্ষরে লেখ! হয়ে গেছে। 
তরুণ ইঞ্জিনীল্বার কাত্রাল বিসাউ শহরে গিয়ে সরকারি চাকরিতে যোগ দিলেন । 

সৌভাগ্যক্রষে তার উপর কৃষিসমীক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত হলো। ছুই বছর ধরে তিনি 
স্থুরলেন দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যস্ত। গ্রামবাসীদের সঙ্গে তার 
খনি যোগ স্থাপিত হুল। এই অভিজ্ঞত! তাকে নতুন পথ অনুসরণের যোগ্যতা 

অর্জনে সাহায্য করল। 
অবশ্ত গিনি বিসাউ এবং পতৃণগীজ লাটসাহেবের তীক্ষ দৃষ্টি তিশি এড়াতে পারেন 

নি। পতুর্গীজ লরকারের বিরুদ্ধে প্রচার বন্ধ করুন আর ন! হয় কারাববণ করুন-- 
জাটসাহেবের এই ছ'সিয়ারিতে কাত্রাল মাথ! গরম করলেন না, বিচলিতও হলেন না। 

নিঃশব্বে লিসবনে ফিরে গিয়ে কাত্রাল ইঞ্জিনীয়াররূপে সরকারি চাকরি গ্রহণ 
করলেন। আখের ক্ষেত্তে সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে তাকে আংগোলার 

বেনগুয়েনা অঞ্চলে পাঠানো! হলে! । 

আংগোলায় তখন ম্যক্তি আন্দোলন অনেকটা দান! বেঁধেছে। মুক্তিকামীদের 
গ্রোপন সভাগুলিতে কাত্রাল যোগ দিতে গুরু করলেন। ইতিমধ্যে পর্তুগালে রাষ্ট্রপতি 
নির্বাচন নংক্রান্ত আন্দোলনে যোগ দিয়ে নেতো পুলিসের নজরে পড়েছেন এবং 

একাধিকবার কারারুদ্ধ থেকে শেষপর্যন্ত ডাক্তার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে লৃম্ান্ডায় 
ডাক্তার হয়ে বসেছেন। অন্তান্ত বৃদ্ধিজীবীর! প্যারিসে একটি গোষ্ঠী গড়ে তুলেছেন 

এই সময়ের মধ্যে । জাতীত্ মুক্তি সংগ্রামের এক নতুন দিগন্ত তখন উদ্ভাধিত হতে 
তরু করেছে। 

পতুর্গীজ সরকার ঝড় আসন্ন বৃঝে নির্মম দমননীতি অনুসরণ করে মুক্কি 
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'্বান্বোলনের সামান্ঠ চিহ্টুকু পর্বত্ত ছে দিতে চাইলেন । কিন্তু মুক্তি-যোদ্ধাদের 
প্রচারপজ বিলির কাজ তখন শুরু হয়ে গেছে। নেতোর কবিত। সাড়। জাগিয়েছে নমস্ত 
'আক্রিকান বুদ্ধিজীবীদের মনে । 

১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাসে আংগোলার বড়লাট বিমানবহর আনিয়ে পতুপীক্ষ 

সরকারের শক্তির প্রমাণ ছিতে চাইলেন। স্পষ্ট ভাষায় জানালেন যে বৃদ্ধ নয শান্ধি 
বজায় রাখার জগ্তই বিমান বাহিনীকে তলব করা হয়েছে। আর ভয়ঙ্করতম চেহারাম্ব 

কমিউনিজমের হারা অনুপ্রাণিত আন্দোলনকারী ও অনিষ্টকারীদের মোকাবিলা 
করার মতো৷ যথেষ্ট শক্তি যদ্দি রাষ্ট্রগুলি দেখাতে পারে তবেই শাস্তিরক্ষা কর! সম্ভব৷ 

“আমর! প্রচারপত্রের যুগে বাস করছি**আংগোলার প্রচারপত্র দেখ! দিয়েছে ।” 
পতুগগীজ শাসকচক্র সর্বপ্রকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বিলম্ব করল 

না। হাজার হাজার সৈন্য, সমরসম্ভারের সঙ্গে সঙ্গে পতুগীজ অধিরুত আফ্রিকান 
বসতি করানোর উদ্দেশ্তে দলে দলে পর্তৃ'গীজদের পাঠানো হলো । 

ভয়ের কারণ ছিল বৈকি! পর্তুগালে ও তার উপনিবেশগুলিতে ফ্যাসিস্ট 
সালাজার সরকারের বিরুদ্ধে বছ লোক ভোট দিয়েছে। আযাংগোলার পার্শবর্তা 

বেলজিয়ান কংগোর জনগণের বিক্ষোভ এবং পুলিশের গুলিবর্ষণ সারা ইয়োরোপে 
আলোড়ন তুলেছে । বেলজিয়াম কংগোর জনগণের দ্রাবি মেনে নিয়ে নতুন ব্যবস্থা 
প্রবর্তনে উদ্বোগী হয়েছে-__এই অবস্থায় আংগেোলার মানুষও চঞ্চল হয়ে উঠবে এতে 

আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু ফ্যাপিস্ট সালাজার সরকার আতঙ্কে একেবারে 
বিহ্বল হয়ে পড়ল। ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়ে গেল, ঘমননীতি কঠোর থেকে 

কঠোরতর হলে! । 
ইতিমধ্যে আমিলকার কাব্রাল ও তার পাচ জন সাথী মুক্তিযুদ্ধের প্রস্ততিপর্ব 

সুক্ত করে দিয়েছিলেন । ১৯৫৬ সালে স্থাপিত হয়েছিল পতিদে আফ্রিকানো৷ দি 

ইনদিপেনদেনসিয়। দি গিনি এ কাবো ভারদে (পিএআই জিসি)বা গিনি ও 
কেপ-ভারদের মুক্তিকামী আফ্রিকান পার্টি। এই পার্টি এক নতুন ধরনের পার্টি । 
অনগ্রসর আফ্রিকায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের জন্যে সংগ্রাম না 

চালিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম বা রাজনৈতিক সংগ্রাম চালানে! সম্ভব হবেনা এই কঠিন 

সত্য আমিলকার কাব্রাল ও তার সাখীর1 উপলব্ধি করেছিলেন তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে 

দ্বিষ্বে। 
আমিলকার কাব্রাল ও তার সাথীরা দেশের মানুষের প্রত্যেকটি সমস্থ 

অস্ুখাবন ও বিশ্লেষণ করে, শ্রেনীবিস্তাস ও প্রতিটি শ্রেণীর মনোভাব বিচার করে 
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'বিশ্নবের প্রস্ততিপর্ব শুরু করেছিলেন। তাদের অগ্রসর হতে হয়েছিল পতৃগীজ 
.উপনিবেশবাদীর্দের গড়ে তোল! “নীরবতার প্রাচীর” ভাঙতে ভাঙতে । পৃথিবীর 
কোনে দেশ জানত না, জানতে পারত না যে, পতুগীজ অধিকৃত আফ্রিকায়'কি 
হুচ্ছে। নির্মম সন্ত্রাস পতুগীজ অধিকৃত আফ্রিকার মানুষর্দের মক করে দিয়েছিল । 
সালাজারের ফ্যাসিস্ত শাসন কায়েম হওয়ার পর সামান্যতম গণতান্ত্রিক অধিকার 

লাভের, ন্যুনতম শাসন-সংস্কারের সম্ভাবনাও লৃগ্ধ হয়ে গেল। জনগণের সমস্ত বিক্ষোভ 
বিপ্লবের মধ্যে আত্মপ্রকাশের পথ গ্রহণ করল। 

জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বিপ্লবী নেতার প্রত্যেকটি সমস্যা তাদের সামনে তুলে 
ধরে সমস্ত সমাধানের পথ দেখাতে দেখাতে বিপ্রবী কর্মী সংগ্রহ ও সংগঠন গড়ে 
তুলতে লাগলেন । এমনিভাবে অক্লান্ত অধ্যবসায় ও কঠোব পরিশ্রমের মাধ্যমে তারা 

জনগণের সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হলেন। গণচেতন! জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
সংগ্রাম তীব্র ও ব্যাপক আকার ধারণ করল। এরই সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল নতুন চিন্তা 
ধারা, যে চিস্তাধারা সমগ্র সমাজের পরিবর্তন ঘটানোর ভাক দিল । যা ছিল বা যা 
আছে তা নয়, যা চিরাচরিত, সনাতন তা নয়, অন্য কিছু, ণতুন কিছু চাই নইলে 

অগ্রসর হওয়া যাবেনা, বিদেশী শাসনের কবল মুক্ত হওয়া যাবেনা, মাথা তুলে 
দাড়ানো! যাবেনাঁ_এই চিন্তাধারা প্রথমে ধীরে ধীরে, ক্রমে প্রবল বেগে প্রবাহিত 
হতে থাকল গ্রাম থেকে গ্রামাস্তরে । বলাবাহুল্য এই নতুন চিন্তাধারার মূলে ছিল 
মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। গিনি-বিসাউ-এর মুক্তি সংগ্রামের নেতারা এই চিস্তাধারার 
সঙ্গে পরিচিত হয়েই শতুন পথের জন্ধান পেয়েছিলেশ। 

গিনি-বিসাউ তথা সমগ্র আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রামের চেহারা বদলে গেল। বিশ্ব- 
ব্যাপী মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে তার যোগ স্থাপিত হলো, পতুগীজ উপনিবেশবাদীদের 

বহু যত্বে গড়ে তোল! “নীরবতার প্রাচীর”, সণাতন সমাজব্যবস্থার অচলায়তন বিপ্লবের 

প্রবল বন্যায় ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল । 

পততৃগীজ আফ্রিকার জনগণ এবার সরাসরি বিশ্ব সাশ্রাজ্যবাধ ও উপনিবেশবাদের 
সম্থধীন হলে।। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মুক্তি আন্দোলনের বন্যা ছড়িয়ে পড়ল সার! পৃথিবীতে । 
আফ্রিকায় একটির পর একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটতে লাগল। 
বিক্ষোভের ঢেউ উঠল পতুগীজ অধিকৃত আফ্রিকায়। মুক্তি আন্দোলনের এক নতুন 
পর্যায় শুরু হলো শ্রমিক ধমর্টের মধ্যে দিয়ে । ১৯৫৬ সালে গিনিতে নৌ-পরিবহন 
শ্রমিকরা ধর্মঘট করলেন। ১৯৫৯ সালে বিসাউ বন্দরে ডক শ্রমিকরা আরও বেশি 
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মজুরীর দাবিতে ধর্মঘট করলে ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর পুলিস গুলি চালায়, ফলে 
৫০ জন নিহত ও বু আহত হয়। এর ফলে গণবিক্ষোভ এমন বিরাট আকার ধারণ 
করে যে, পতুণগীজ কর্তৃপক্ষকে নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী সহ বিরাট এক সৈন্য 
বাহিনী প্রেরণ করতে হয়। বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্ন অস্াতথান, ধর্ষঘট ও আইন 

অমান্য আন্দোলন ক্রমে সংগঠিত রূপ নিতে থাকে । পতুরীজ শাসনের বিরুদ্ধে 
সমস্ত পতুর্গীজ অধিরুত অঞ্চলের একটি অভিন্ন মোরচা গড়ে ওঠার স্থচনা হয় ১৯৬১ 
সালের এপ্রিল মাসে কাসারাংকায় অনুষ্ঠিত আফ্রিকায় পতু“গীজ অধিকৃত অঞ্চলগুলির 
মুক্তি আন্দোলনের প্রতিনিধিদের প্রথম সম্মেলনে । আংগোলার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে 
গিনিও অস্ত্রধারণের সিদ্ধাস্ত গ্রহণ করে। 

তিন্ন বছবেবও অধিককাল ধরে [টশক্ষ্প ও গভীর নিষ্ঠার সলে নবগঠিত পার্টি 
সশস্ত্র গেরিল। দলগুলি গঠন করে। ওরই সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের ও সাধারণ 

কর্মীদের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া, অস্ত্র ও যুদ্ধ পরিচালন! শিক্ষা দেওয়। প্রভৃতি 
কাজ ও চালানে। হয় । মাঝে মাঝে ছোটখাটো সংঘধের মধ্যে দিয়ে গেরিল। দলগুলি 
পোক্ত হয়ে ওঠে । কাসাব্লাংক। সম্মেলনের পর ১৪৬৩ সালের জানুয়ারি মাসে গিনি 

অন্ত্রধারণ করে কাত পতু'গীজ উপশিবেশবাসীদের পশ্চাতে দ্বিতীয় স্রণ্ট র1 রণাঙ্গণ 
সৃষ্টি করে। 

গিনি ও কেপ-ভারদের মুক্তিযোদ্ধ।রা প্রস্তুত হয়েই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ১৯৬০ 

সালের ১৫ নভেম্বর পার্টির একটি ন্মারকলিপিতে গিনি ও কেপ-ভারদে দ্বীপপুঞ্জের 
জনগণের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব লাভের অধিকার, 'অবিলঘ্বে পতুগীজ ফৌজ 
প্রত্যাহারের । রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদানের, পতু'গালের সমস্ত সামরিক 
ধাটি ভেঙে ফেলার ও তুলে দেওয়ায় এবং আফ্রিকানদের সমান 'অধিকার মেনে 
নেওয়ার দাবি জানানো হয়। 

জবাবে পতুগালের ফ্যাসিস্ত সরকাব পিটুনি ফৌজ পাঠায়। দেশপ্রেমিকরা 
পাণ্ট। জবাব দেন ১৯৬ সালের গোড়ার দ্দিকে দেশব্যাপী সশস্ত্র অত্যুতখান ঘটিয়ে । 

কুত্র গিনি-বিসাউ-এর স্পর্ধা সালাজার সবকারকে উন্মত্ত করে তুলল ৷ পিটুনি 
ফৌজ নিধিকারে গ্রামবাসীদের হত্যা করে, গ্রামের পর গ্রাম জালিয়ে দিয়ে, ফসল 
ৰষ্ট করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার তাগুবে মেতে উঠল। কিন্তু মুক্তিফৌঞ্জের বিজয় অভিযান 
ভার। প্রতিহত করতে পারল না। গিনি-বিসাউ-এর অর্ধাংশ মুক্তিফৌজের দখলে 
এলো । ৃ 

গিনি-বিসাউ ও কেপ-ভারদে শ্বীপপুঞ্জের মুক্তিফৌজকে প্রকৃতপক্ষে লড়তে 
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হয়েছিল সাম্রাজ্যবার্দী শক্তিবর্গের জোটের বিরুদ্ধে। সালাজার স্পই ভাষায় ঘোষণ। 
করেছিলেন “আংগোলা, গিনি অথবা মোজান্বিক রক্ষা! করতে গিয়ে আমর! সমগ্র 
পশ্চিমী দুনিয়াকে রক্ষা করছি।” গ্লিনি-বিসাউ এর জনগণের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে 

পত্তগীজরা মা্িন নাপাম বোমা, ফরাসি গানবোট এবং পশ্চিম জার্মানির কামান 
কিছুই ব্যবহার করতে বাকি রাখেনি । ১৯৬৬ গোড়ার দিকে পতু'গীজ বাহিনীর 
সৈস্তসংখ্যা ধ্লাড়ায় ৪* হাজার । 

দেশপ্রেমিকদের শক্তি ও দৃ়তার পরিচয় পাওয়1 যায় গিনি-বিসাউ-এর বৃহত্তম 
যুদ্ধে। এই যুদ্ধ হয় ১৯৬৪ সালে কোমো স্বীপে। দ্বীপটি মুক্তিফৌজ এক বছর দখলে 
রেখেছিল। মৃক্তিফৌজকে এই ত্বীপ থেকে উৎখাত করার জন্তে পতু'গীজরা গ্রচণ্ 
আক্রমণ চালায় । দ্বীপের অধিকাংশ গ্রাম, ফসল ও গরুবাছুর ধ্বংস করেও পতু'গী্গ 
ফৌজ সাফল্য লাভ করতে পারেনি। বরং তাদের নিধিচার আক্রমণের জবাবে 
সাধারণ মানুষ দলে দলে মৃক্তিফৌজে যোগ দেয় এবং নিজেদের প্রাণ বিসর্জন করে 
তাদের সাহায্য করে। পতু'গীজ বাহিনীর বু সৈম্ত হতাহত হয় এবং বিপুল রণ- 
সম্ভার মৃক্তিফৌজ দখল করে। শেষপরবস্ত পর্তুগীজ ফৌজকে হ্বীপটি ছেড়ে পালাতে 
হয়। 

১৯৬২ সালেই গেরিল! দল বগফিন দ্বীপ অধিকার করে । এই দ্বীপটি গিনির 

সমুন্রোপকৃলবর্তাঁ 'ধান্ভাগ্ডার' বলে অভিহিত উর্বর অঞ্চল রক্ষার পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী বলেই গেরিলা দল এটি আগেভাগেই দখল করে নেয়। এধান থেকে 

স্থানীয় জনসাধারণের ও তাদের নিজেদের জন্যে নয়, অন্যান্য মৃক্ত অঞ্চলের জন্যেও 
চাল পাঠানো হতো।। পতুীজর! প্রাণপণ চেষ্টা করেও দ্বীপটি পুনরধিকার করতে 
পারেনি। এখানে ও জনসাধারণ ও মুক্তিফৌজের অসম সাহসিক সংগ্রাম তাদের 
সব চেষ্টা বার্থ করে দেয়। 

গেরিলা দলগুলির সে সঙ্গে গড়ে ওঠে নিম্বমিত সৈন্যবাছিনী। মুক্তিফৌজ 
বলতে প্রধানত এই সৈষ্যরাহিনীকেই বোঝায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান 

সমাজতান্ত্রিক দেশের অটুট সহযোগিতায় এই মুক্তিফৌজ গড়ে তুলে দেশপ্রেমিক 
মেতৃবৃন্দ অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন! শুধু ১৯৬৫-১৮৬৬ সালেই গিনির ম্ক্তি- 
ফৌজ ও গেরিলাবাহিনীর আক্রমণে সাড়ে তিন হাজার পতুরগীজ অফিসার ও সৈন্য 
প্রাণ হারায়। পথঘাটহীন গভীর অরণ্যাঞ্চলে ট্যাঙ্ক, কামান ও বিমানের সাহায্যে 
যুদ্ধ চালানো প্তৃগীজদ্দের পক্ষে অসম্ভব হুয়ে ওঠে । যেকোনো মৃহূর্তে গেরিল! বাহিনী 
গু ম্ক্তিফৌজের আক্রমণের আশঙ্কায় সন্গন্ত সৈন্যদের নিয়ে সেনাপতিদের বড়ে! 
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রকমের যুদ্ধ চালানোর উৎসাহে ভ'[ট। পড়ে। সৈনাদের স্বরক্ষিত শিবিরগুলিতে 

মোতায়েন রেখে এবং মুক্তাঞ্চলগুলিতে বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করেই তারা ক্ষাত্ব 
থাকেন । ড় 

১৯৬৩ সালের জানুয়ারি মাসে স্বল্পসংখ্যক গেরিল। যে সংগ্রামের স্থচনা করেছিল 
তা দেখতে দেখতে বিরাট আকার ধারণ করে পততুগীজ সরকারের বিপধয় ঘনিয়ে 
তোলে। 

সশন্ত্র পতু'গীজ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়| যায় একথ| গিনি-বিসাউ ও কেপ-ভারবে 

্বীপাবলীর সাধারণ লোক ভাবতেই পারেনি । তাই, তাদের বিশ্বাস অর্জন ও ভুল 

ভেঙে দেওয়ার জন্যেই প্রথম আক্রমণ সংগঠিত হয়| মাত্র ১* জন গেরিলা ৩টি মাত্র 
অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে পর্তুগীজ সৈন্যদের তিনটি যানের উপর। আক্রমণে নিহস্ধ 
হয় ৭ জন সৈণা, গেরিলার দখল কবে ৮টি আগ্নেয়ানস্ত্র। আগুনের ফুলকি থেকে 
জলে ওঠে দাবানল। ১৯৬৬ সালের মধ্োই দুর্ধর্ষ মুক্তিফৌজ ও গেরিল। বাহিনী 
রণাজনেব সবত্র প্রাধান্য স্থাপন করে। ১৯৬৮ সালেই গিনিতে পি এ আই জি সি বা 

গিনি ও কেপ-ভাবদের মুক্তিকামী পার্টি যুদ্ধে জয়লাভ করে যদিও পতুণগীজ সরকার তা 
দ্বীকার করেনি । 

প্রকৃতপক্ষে পতুগীজ অধিরুত দ্বীপগুলিব মুক্তিযোদ্ধাবা মূল ভূখণ্ডে যে মুক্তিযুদ্ধ 
চলছিল তার ছিতীয় ফ্রুট বা রণান সৃষ্টি করে পত্রী বাহিনীর বিপর্যয় ঘটায় 

পতৃগীজ অধিরুত অফ্রিকায় গিনি-বিসাউ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই স্বাধীনতা ঘোষণা 
করে। ১৯৭৩ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর মুক্ত এলাক1 মার্দিলা দোবোয়েতে জাতীয় গণ- 

পরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় । ১২* জন প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগ 
দেন ২৫ সেপ্টেম্বর পরিষদ স্বাধীনতা ঘোষণা করে গিনি-বিসাউ প্রজাতন্ত্রের সংবিধাশ 

অন্থমোদন করেন এবং সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপক ও শাসন সংস্থাগুলি গঠন করেন। 

সংবিধানে বলা হয় £ 
“গিনি-বিসাউ সার্বভৌমিক, গণতান্ত্রিক, উপনিবেশবাদ্-বিরোধী এবং সাম্রাজ্যবাছ- 

বিরোধী গ্রজাতন্্।” 

রাস পরিষদের (মন্ত্রিসভা) গভাপতি নির্বাচিত হলেন লৃইজ কাব্রাল। 
গিনি-বিসাউ-এর সংবিধান অনুসারে গিনি ও কেপ-ভারদের খ্বার্থীদতাকামী 

আক্তিকাশ পার্ট (পিএ আইজি সি) দেশের নেতৃস্থানীয় ও সংগঠনকারী ঘল। 

রাষ্ট্রের সমস্ত সংস্থা এই দলের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য । পার্টির নিজন্য নিয়মাি 

ও কর্মন্থচী আছে । ১৯৭৩ সালের জুন মাসে পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে আততাম্বীর 
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হাতে নিহত সাধারণ-সম্পাদক 'মামিলকার কাব্রালের স্থলে সাধারণ-সম্পাদ্ক নিহ্ৃক্ত 

হন সারিস্তিভস পেরেইব1 | 
যখন গিনি-বিসাউ স্বাধীনতা ঘোষঞ্লা করল তখন দেশের তিনশাগের দুইভাগ শক্র- 

কবল মৃক্ত হয়েছে। গিনি-বিসাউ-এর মুক্ষিফৌজের রণকৌশল অনাধারণ বীরত্ব 
ও সংগঠনশক্তি পর্তৃ-গীপ্র বাছিনীর মনোৰপ ভেঙে দিয়েছিল । 

পতু'গালে ফ্যাপিস্ট সরকারের পতন ঘটার পব নবগঠিত প্রগতিশীল পতু 'গীজ 
সরকারের ঘোষণা শন্্যায়ী গিনি ও কেগ-ভারদে দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীনতাকামী 

আফ্রিকান পার্টিব সঙ্গে পতু'গীজ দ্রকাবের যুদ্ধাবমাণ ও রাজনৈতিক মীমাংস' সম্পকে 
আলোচনা শুরু হম্ব। তিন দফায় মালোচন। শেষ হয় আলজিয়ার্স-এ ১৯৭৪ সালের 

২৮ অগস্ট । উভড় পক্ষের প্রতিনিধিদের স্বাক্ষরিত যুক্ত ঘোষণায় বলা হয় ষে পতুগাল 
১৯ দেপ্টে্ব আইনগতভাবে গিনি-বিসাউকে সার্বভৌম রাষ্রূপে স্বীকার করণে এবং 
১৯৭৪ সালের ৩১ অক্টোবরের গাগেই শতুণ প্রজাতন্ত্রের ভূখণ্ড থেকে পতগু'গীজ ফৌজ 
প্রত্যাহার করবে। 

ঘোষণায় গিণি+বিসাউ প্রজাতন্ত্র পতুণগালের স্বীকৃতিলাভেব অব্যবহিত পরেই 

উতয় দেশের মধ্যে রাষ্ট্রদূত পর্ধায়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করার বিষয়েও উভয়পক্ষ 
একমত হয়েছেন বলে জানানো হয়। এ ছাণ়। অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, কারিগরী 

ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা সম্পর্কে পরনে চুক্তি সম্পাদিত হবে বলেও জানানো হয়। 
কেপ-ভাবদে দ্বীপপুঞ্জ সম্পর্কে উভয়পক্ষ 'একমত হয়ে যে সিগ্থাপ্থ গ্রহণ করেন তাৰ 

বাজনোতক তাতৎপষ বিশেধ ভাবে উল্লেখষোগ্য । ১৯৭৪ সালের জুলাই মাসের শেষ 

দিকে পতু গালের অস্থায়ী সরকার ঞ্প-ভারদে দ্বীপপুঞ্জের জনগণের আত্মনিয়স্থণের 

ও ম্বাধীণশার অধিকার শ্বীকার করে গেন। আলজিয়ার্স-এ উওয়পক্ষ কেপ-ভারণে 

দ্বীপপুঞ্জের জাতীয় গণ-পরিষদ নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যবস্থা অবলম্বণেব জন্যে একটি মস্থায়ী 
কার্ধনির্বাহক কমিটি গঠন করতে রাজী হন। স্থির হয় এই কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ 

প্রতিনিধি হবে গিনি-বিসাউ ও কেপ-ভারদে দ্বীপপুঞ্জের গ্বাধীনতাকামী আফ্রিকান 
পার্টি এবং এক-তৃতীয়াংশ হবে স্থানীয় পতুণগীজ প্রশাসনের লোকজন। নির্বাচিত 
জাতীয় গণ-পরিষদ স্থির করবে কিভাবে কেপ-ভারদে দ্বীপপুঞ্জের জনগণ গিনি-বিসাউ 
প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে এঁক্যবদ্ধ হবে। কেপ-ভারদে দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের হচ্ছান্যায়ী 
কেপ-ভারদে এক স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র্ূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। গিনি- 
বিসাউ ও কেপ-ভারদে দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে আরও ছুটি ছোট হ্বীপের স্বাধীনতা সংগ্রামের 
হতিছাস ন্মরণ করা উচিত। স্বাধীনতা অংগ্রামে এই ছোট দ্বীপ ছুটির জনগণের 
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অবন্ধান কম নয়। সাও তোম (সেন্ট টমাস ) ৩ প্রন্চেপে-_পূর্ব আফ্রিকার উপকূলে 
গিনি সাগরের এই ছুটি ঘ্বীপের আয়তন মাত্র ৯৬৪ বর্গ কিলোমিটার, লোকসংখা। 

৮* হাজারের মতো । 

নির্মম অত্যাচার ও সন্ত্রাস উপেক্ষা করে এই ছুটি দ্বীপের স্বল্পসংখ্যক মানুষ গ্রাতি- 

রোধ সংগ্রামে লিপ্ত হয় ৫*- এর দশকের গোডার দিকে । ছোট ছোট কয়েকটি বিপ্লবী 
গোষ্ঠী গোপণ সংগঠন গডে "তালে । ক্রমে এইসব বিপ্লবী গোর্ঠী এঁকাবন্ধ হয়। 

১৯৫২-৫৩ সালে এক ধরণের শপহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে ছুটি দ্বীপের 

অধিবাসীরা তাদের প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করে। তারা সমস্ত সরকারি কাজ 

এড়িয়ে যেতে থাকে, ফলে রাস্তাঘাট তৈরি, বাগিচাগুলিতে চাষ আবাদের কাজ 

প্রভৃতি ন[না প্রকার গুরুত্বপূর্ণ কাজ বদ্ধ হয়ে যায়। বহু লোক পতুরগীজদের হাত 
থেকে আত্মবক্ষাব জন্তে গভীর অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। 

ক্রোধোন্মতড পতু'গীজ কর্তৃপন্ষ গ্রামের পর গ্রাম ছারখার করে দেয় এবং “সম্দেহ- 

ভাজন” সমন্ত লোককে গ্রেপ্তার করে । এদিকে কফি, পেপে ও কলা বাগিচাগুলিতে 
কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পতগু'গীজদের রপ্তানি বাণিজ্য কঠিন সংকটেব সম্থখীন হয়। 

বড় বড কোম্পাশিগুলির বিপুল মুনাফ। অর্জনের পথ বন্ধ হয়ে যায়। এই শবস্থায় 
পতুগী্জ পুলিস ও ঠৈন্য্শ জনগণের মনেবল ভেঙে দেওয়!র উদ্দেষ্তে সবপ্রকার 
নির্মম ব্যবস্থা অবলম্বন করে। প্রতিরোধ মান্দোলণ যে গ্রামে শুরু হয়েছিল বলে 

পত্তৃরগীজরা সন্দেহ করে সেই বা-টো-পা গ্রামে বীভৎস অত্যাচাব চালানো হয়। 

এব ফলে প্রতিরোধ আন্দোলন আরও তীব্র ৪ ব্যাপক আকার ধারণ করে। 
উদ্দীয়মান শ্রমিকশ্রেণী সংগ্রামে "অবতীর্ণ হুয় এবং ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়তে থাকে। 

১৯৬১ সালে স্থাপিত হয় সাও তোম ও প্রিনচেপে দ্বীপের মুক্তি কমিটি। এই মুক্তি 

কমিটির মধ্যে সমস্ত বিপ্লবী গোঠী এক্যবদ্ধ হয়। মুক্তি কমিটির ণেতৃত্বে ধর্মঘট ব্যাপক 

আকার ধারণ করে এবং ১৯৬৩ সালে তুঙ্গে ওঠে । এহ সময় মন্তুরীবৃদ্ধিও অন্যান 

দাবিতে শতকরা ৯* জণ শ্রমিক ধর্মঘট করে । 
মুক্তি কমিটিই সাও তোম ও প্রিণচেপে দ্বীপের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব 

গ্রহণ করে এবং ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসে কাসারাংকায় অনুষ্ঠিত পতুর্গীজ 'অধিকৃত 

আফ্রিকার বিভিন্ন অংশের মুক্তি আন্দোলনের প্রতিনিধিদের প্রথম সম্মেলনে সশস্ত্র 
সংগ্রামের দিদ্ধান্ত গৃহীত হলে সাও তোম ও প্রিনচেপে স্বীপেও মুক্তি কমিটি জনগণকে 

অস্ত্র ধারণের জন্তে 'আহ্বান জানায় । ১৯৭২ সালে মুক্তি কমিটির ভিত্তি ব্যাপকতর 
করে “সাও তোম ও প্রিনচেপে দ্বীপের মুক্তি আন্দোলন” (এম এল এম টি পি) নামে 
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নতুন সংগঠন স্থাপন কর! হয়| এক্যবন্ধ এই নতুন সংগঠন পতৃণীজ অধিক্কৃত 
আফ্রিকার অন্যান্ত অঞ্চলের মুক্তি যোদ্ধার্দের এবং পণ্তুগালের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে 
যোগ স্থাপন করে। 

সুনির্দিষ্ট কর্মন্থচী গ্রহণ করেই সাও তোম ও প্রিনচেপে হ্বীপের মুক্তি আন্দোলনের 
নেতার! সংগ্রামে অবতীর্দ হন। এই কর্মস্থটীতে উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজাবা 
বিরোধী গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা, মেহনতি জনগণের জীবনযাজ্ঞার মান উল্লয্বন, 

সামাজিক অসাম্যের অবসান ঘটানে।, বিনা পয়সায় চিকিৎসার ব্যবস্থা, নিরক্ষরতা 
দুরীকরণ, এবং সামর্থ্য ও প্রশিক্ষণ অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের কর্মসংস্থানের 

গ্রৃতিশ্রুতি দে ওয়। হয় । 
১৯৬৫ সালের অক্টোবর মাসে দার-এস-সালামে অনুষ্ঠিত পর্তুগীজ আফ্রিকার মুক্তি 

আন্দোলনের সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের দ্বিতীয় সম্মেলনে এক্যবন্ধ ও স্থুসমন্থিতভাবে 

মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই জিদ্ধান্ত অনুপাতে 'নাও তোম ও 
প্রিনচেপে দ্বীপের মুক্তি আন্দোলন” সংগঠন গিনি ও কেপ-ভারদে ঘ্বীপপুঞ্জের মুক্তি 
যোদ্ধাদের সঙ্গে একযোগে সংগ্রাম চালাতে থাকে । পতুগীজ অধিকৃত আফ্রিকার 
সৃভিযৃদ্ধের দ্বিতীয় স্রণ্ট উন্মুক্ত হয়' এবং পতুগীজ বাহিনীর পরাজয় আসর হয়ে ওঠে। 
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“মুখ্যত আফ্রিকায় এবং সবচেয়ে বিশেষ করে মোজাদ্িকে পতূ'গালের 
সমস্তাগুলিই কায়তানে। সরকারের পতন ঘটায় ।” 

--জন পল ; বিপ্রবের শ্মতিকথা 

পূর্ব 'মাফ্রিকার উপকূলে আড়াই হাজার কিলোমিটারেরও বেশী জায়গা জুড়ে 
মোজান্বিকের অবস্থিতি। মোজান্বিকের মোট আয়তন ৭ লক্ষ ৮৩ হাজার বর্ণ 

কিলোমিটার । লোকসংখ্যা ৮৩ লক্ষের কিছু বেশী (১৯৭০)। 

১৭৯৮ শ্রীষ্টাব্ধের ১ মার্চ ভাসকো। দা গামা ভারত মহাসাগরে পাড়ি দিয়ে 
আফ্রিকার পূর্ব ভপকূলে একটি ছোট্ট প্রবাল-দ্বীপে নেমে পতু“গালের পতাকা উড়িক়ে 
দিয়েছিলেন । দীর্ঘকাল পরে ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গ কর্তৃক আফ্রিক। ভাগাভাগির সময় 

রেষারেষির স্থুযোগ গ্রহণ করে পতু'গাল পূর্ব আফ্রিকার বিস্তীর্দ অঞ্চলে তার 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। ভাসকো দা গাম। প্রবালদ্বীপের নাম দিয়েছিলেন 
মোজাস্বিক। এই মোজাদ্বিক নামেই পতু'গীজ অধিকৃত পূর্ব-আফ্রিকা পরিচিত হ্। 

ব্রিটেনের সমর্থনেই পর্তুগাল পূর্ব আফ্রিকার বিশাল ভূধণ্ডের অধিকার লাত করে 
এবং ১৮৯২ গ্রাটাবে ইজ-পতৃগীজ চুক্তির বলে তার অধিকার কায়েম হয়। 

পঞ্চদশ-যোড়শ শতাবী থেকে হান। দিয়েও পর্তৃগাল সমুক্রোপকৃলের কয়েকটি ছোট 
অঞ্চল এবং নদ্দী-উপত্যক! ছাড়া বেশী কিছু দখল করতে পারেনি। আফ্রিকার 
অভ্যন্তরভাগে পতৃগিজরা ঢুকতেই পারেনি । পর্তগাল ধখন ইয়োরোপে নগন্ত 
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শক্তিতে পরিণত হলো তখন অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর ২*-এর দশকে এলে! তার ন্ুুঘোগ । 

ব্রিটেন, জার্মানি ও ফ্রান্স--এই তিনটি বড় শক্তির বিরোধের ন্থযোগ গ্রহণ করল 
পতুণগাল। তার অধিকৃত অঞ্চলগুলি সে শুধু রক্ষা করতে পারল তা৷ নয়, কিছুটা 
সম্প্রসারিত করতে পারল। কিন্তু অনগ্রসর পতৃগালের পক্ষে পুঁজি লম্মী করে শিল্প 
প্রভৃতি গড়ে তোলা সম্ভব ছিলনা, কাজেই ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির মতো বাণিজ্য 

নিয়েই তাকে খুসী থাকতে হলো। পর্তুগাল তার উপনিবেশগুলিতে রপ্তানি করতো 
মোটা কাপড় আর নিরুষ্ট মদ। পতুগীজ বাসিন্দাদের ছিল ছোট ছোট বাগিচা; 
স্থানীয় অধিবানীদেব এইসব বাগিচায় বেগার খাটতে হতো। পর্তুগাল ব্রিটেনের 
বহু দিনের মিত্র রাষ্ট্র--৬ শত বছরের বন্ধুত্ব! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সে সময় সবচেয়ে 

শক্তিশালী সাভ্রাজ্যবদী রাষ্ট্র, তার এশ্বষের অস্ত নেই, তার সাআাজ্যে স্থর্য অন্ত যায় 

ন!। মিত্র পতুগালকে সহজেই ব্রিটিশ সাঁন্রাজ্যবাদীরা বগে আনল, ফলে পতু“গীজ 
উপনিবেশগুলিতে ব্রিটিশ লগ্মী হুহু করে বাড়তে লাগল । প্ররুতপক্ষে পতুগাল 
নিজেই আধা ওঁপনিবেশিক পরনির্ভর দেশে পবিণত হলো৷। লেনিন বলেছিলেন ষে, 
পতু'গাল ব্রিটেণের আশ্রিত, প্রথম মহাযুদ্ধের পব অ।শ্রিত পতু'গাল ব্রিটেনের উপব 
'আরও নির্ভরশীল হয়ে উঠল। ১৯২৪ সালে পতু'গালের বৈদেশিক খণের পরিমাণ 
দাড়ায় ৬ কোটি ৩* লক্ষ পাউগ্ড; এর ০৫ শত।ংশেরও বেশী হলো (৬ কোটি পাউগ ) 

ব্রিটেনের কাছে। 

১৯২৯-১৯৩৩ আলে বিশ্বব্য।'পী সংকটের ধান্কায় পতু'গাল প্রায় দেউলে হয়ে 
গেল। এই সময় পতু“গালের অর্থমন্ত্রী সালাজার দেখা দিলেন “দশের পরিত্রাতা” 
রূপে। উপনিধেশগুলিকে পুরোমাত্রায় শোষণ কবে দেশকে বাচানোর চেষ্টা চলল ।' 
বাষ্ট্রের হতাকঙা-বিধাতারূপে সালাজার দেশে ফ্যাসস্ট শাসন কায়েম কবলেন এবং 

আফ্রিকার উপনিবেশগুলিতে আফ্রিকান অধিবামীরের রক্ত ণিংড়ে নেওয়ার ব্যবস্থা 
করলেন। 

প্রথম ব্যবস্থ' ; নতুন কর ধার্ধ। ১৬ থেকে ৬* বছর বয়সের সমস্ত দেশীয় পুরুষকে 
“জিজিয়া" দিতে হবে যার পরিমাণ হলে একজন আফ্রিকান শ্রমিকের বাধিক আয়ের 
এক-তৃতীয়াংশের বেশী। এরই সঙ্গে সঙ্গে অপ্রত্যক্ষ করগুলিও খুব বাড়িয়ে 

দেওয়া হলো 
দ্বিতীয় ব্যবস্থা ঃ আফ্রিকানদের “পর্তুগাল সভ্যতার স্রোতে টেনে আনার জন্তে 

বেগার খাটা আইনসঙ্গত বলে ঘোষণ। করা হয়। তিন মাস থেকে এক বছর পর্যস্ত 

ঝাষ্ট্র অথবা ব্যক্তিগত মালিকের অধীনে যে কোনো “অলস” আফ্রিকানকে বেগার 
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খাটানোর ক্ষমতা! দেওয়। হলে! উপনিবেশিক কর্তৃপক্ষকে । বেগার দিতে অস্বীকার 
করলে কঠোর শাস্তির বিধান হলে। 

তৃতীয় ব্যবস্থা ঃ প্রতিবেশী দেশগুলিতে আফ্রিকাণ শ্রমিক রগ্তানি। দক্ষিণ 
আফ্রিক! ও রোডেশিয়ায় লক্ষাধিক শ্রমিক পাঠানোর ব্যবস্থা হলো। চুক্তি অন্থসারে 
পতৃণীজ কর্তৃপক্ষ প্রতি শ্রমিক পিছু পেলেন ৩৫ শিলিং। এইসব বাবস্থা কার্ধকর 
করার জন্যে দরকার হলো দমন-গীডনের বিরাট যন্ত্রে যার অপরিহাধ অঙ্গ ফৌজ ও 
9 পুলিশ। বড বড় জনপদে ফৌজ মোতায়েন করা হলে? সবন্র তীক্ষু দৃষ্টি রাখল 
পুলিশ এবং গুপ্তচরেরা । এদের সঙ্গে যুক্ত হলে। পতু'গীজ বাসিন্দাদের ফ্যাসিস্ট সংঘ। 

ফ্যাসিস্ট কায়দায় শোষণ ও শাসনের যে নতুণ সংগঠন গডে তোলা হলে। তার ফলে 
দীর্ঘকালের মধ্যে পতুগীজ উপনিবেশগুলিতে মাঞগ্ুষের আর কোণে সাডাশব্ব পাওয়া 
গেলন।, কার! গহবরের শান্তি বিরাজ করতে লাগল সমগ্র উপনিবেশে। 

উপনিবেশগুলিব অধিবাঁপীর্দের “সভ্য ও “অসভ্য” এই দুই শ্রেণীতে ভাগ 
করা৷ হলো। ম্বভাবতই পতুগীজর! “সভ্য” এবং সামান্য ব্যতিক্রম ছাডা সমস্ত 

আফ্রিকান “অসভ্য” । কোন আফ্রিকান “সভ্য” বলে গণ্য হবে? যে পতুগীজ 

ভাষ! নিখতভাবে আত্বত্ত করণে পারবে ও খ্রীইপর্ম গ্রহণ করবে, শিয়মিত কব দেবে, 

“পচ্চরিত্র” হবে এবং যাব আয যথেষ্ট হবে এমন আফ্রিকান “সভ্য” বলে গণ্য হতে 

পারবে। অবশ্য তাকে পতৃগীজ ফৌজে যোগ দিতে হবে 'এখং “পর্তুগীজ ধরণে 

জীবন” যাপন করতে হবে। সমগ্র মোজান্বিকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত এ বকম “সভ্য” 
গাফ্রিকান ১১৮০*-র বেশী পাওয়। যায়শি। “্শভ্য” আফ্রিকানদের সাহাখো 

ওঁপনিবেশিক প্রশাসন চালানোর ন্ুবিধে হবে বলে পতু'গীজ সবকারেব ধারণা 

হয়েছিল। কিন্তু মুক্তিকামী আফ্রিকানবা এই ধাবণ। মিথ্যা প্রমাণ কবেছেশ। 

“সভ্য' হওয়ার বামনা তাদের নেই) তার। প্বাধীণভাবে মান্ুমেব মতে! বেছে 

থাকতে চান, তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি তবাই গড়ে তুলবেশ--সগবে এই কথা 
ঘোষণ! করলেন মোজান্বিকের মুক্তিকামী জনগণ । 

পতুগাল তার উপনিবেশগুলি শোষণে পুবাতন পদ্ধতি পরিহার করতে না পেরে 
উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিকে লগ্মী কবতে দিতে বাধ্য হয়। পুবতন মিত্র ও আশ্রসদাতা 
'ধটেনের কয়েকটি বড় বড় কোম্পানির হাতে পর্তুগাল তুলে দেয় মোজাম্বিকেব 

অর্ধেকেরও বেশী অঞ্চল। কোম্পানি দি ণিয়াসাকে ইজার। দেওয়া হয় ১ লক্ষ ৯* 

হাজার বর্গকিলোমিটার জায়গা । এ ছাড়া অন্যান্য ব্রিটিশ পুঁজি প্রভাবিত কোম্পানিও 

১ লক্ষ ৩ হাজার থেকে দেড় লক্ষ কিলোমিটার জায়গ। পায়। এইসব কোম্পানি নিজ 
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'নিজ অঞ্চলে সর্বময় ক্ষমতা ভোগ করে। এমন কি কোম্পানির! দি মোজাদ্বিকের 
নিজন্ব মুক্তা বাজারে ছাড়ারও অধিকার আছে। ব্রিটিশ পুঁজি প্রধানত লগ্মী করা হয়েছে 
"আখ, তুলা, চীনাবাদাম প্রভৃতির বিরাট বিরাট বাগিচায়। এ ছাড়া বাণিজ্য- 

পোতবহরও এইসব কোম্পানি নিয়ন্ত্রণ করে। বেলজিয়াম ও মোজাদ্িকে তুলা 

বাগিচায় পুঁজি লগ্্লী করে। এইভাবে মোজাঘিকে আফ্রিকান শ্রমিকশ্রেণীর হাট 

হুয়। বন্দর, পরিবহণ ইত্যাদিতেও অনেক আফ্রিকানকে নিয়োগ করতে হম্ব। 
প্রথম মহাযৃদ্ধের পর নবজাত শ্রমিকশ্রেণীই মে'জান্বিকে নবজীবনের স্থচনা করে, 
কবরের শাস্তি ঘৃ'চিয়ে দিয়ে তার! সারা দেশে আলোড়ন স্থষ্টি করে । ১৯২৪ সালে 

মোজান্বিকের পরিবহন ও ভক শ্রমিকর। ধর্মঘট করে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের বৃঝিষে 
ঘ্বেয় যে, এখন থেকে তার্দের এক নতুন ও প্রবল শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করতে 

হুবে। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পতুণগাল “নিরপেক্ষ” থেকে তার ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলে । 

যৃদ্যমান উভয় পক্ষকে খাছ্যপ্রব্য ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কাচামাল সরবরাহ করে 
পতৃগাল বিপুল বিত্বের মালিক হয়। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে মোজাদ্্িক 
থেকে বিভিন্ন দেশে রপ্তানির পরিমাণ প্রায় তিনগুণ বেড়ে যায়। পততুণগালের 
সোনা ও বৈদেশিক মুদ্রার অঞ্চয় ছয়গুণ বেড়ে যায়। যে পর্তুগাল ছিল ব্রিটেনের 

খাতক, সেই পর্তুগাল ব্রিটেনের মহাজনে পরিণত হয়। যুদ্ধের সমর পর্তুগাল 
ব্রিটেনকে ৮ কোটি পাউওড খণ দেয়। বুহৎ শক্তিবর্গের বিরোধের স্থষোগ নিয়ে 

পর্তৃগাল নিজের ঘর গুছিয়ে নেয় এবং ওপনিবেশিক শাসন ও শোষণের ব্যবস্থাকে 

জোরদার করার জন্তে টাকা ঢালতেও সক্ষম হয়। 
কিন্তু হৃদ্ধোত্তরকালে আফ্রিকায় মুক্তি আন্দোলনের প্রসার, নতুন নতুন স্বাধীন 

রাষ্ট্রের আবির্ভাব এবং বিশ্বশক্তিসাম্যের পরিবর্তন পর্ত,গালকে বিচলিত করে তোলে । 
বিশ্বের জনমতকে ধেশাকা দেওয়ার এবং মিব্রশক্তিগুলির সমর্থন লাভের আশায় 

পর্ত,গাল উপনিবেশগুলিকে “সাগরপারের প্রদেশ” বলে ঘোষণা করে আইনত 
পর্তুগালের সঙ্গে উপনিবেশগুলি সাঙ্গীকরণ সম্পূর্ণ করে। এই সময় থেকে উপ- 

নিবেশগুলি অধণ্ড পর্ত,গাল রাষ্ট্রের অচ্ছেদ্য অংশ বলে গণ্য হয়। এইভাবে 
সালাজার সরকার দেখাতে চাইলেন যে, পর্ত,গাল আর ওঁপনিবেশিক শক্তি নয়, 
কাজেই জাতিসংঘে উপনিবেশ সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করতে সে বাধ্য নয়। 

এরই সঙ্গে পতুগীজ পুঁজি নিয়োগে উৎসাহ্দানের জন্যে সালাজার সরকার 

কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। এর ফলে যৃদ্ধাবসানের প্রথম ১৫ বছরের 
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ফধ্যে উপনিবেশসমুহের ১০টি বৃহতম পর্ত,গীজ কোম্পানির পুঁজি ছিগুণেরও বেশী 
বৃদ্ধি পেল। 

এই সময় উপনিবেশে রাস্্ীয় পুঁজিবাদেরও বিকাশ ঘটল । পর্তুগাল ব্রিটেনের সঙ্ষে 
বেইরা কারখানা নির্মাণ সংক্রান্ত চুক্তি বাতিল করে দিল এবং মাঞ্িন পৃঁজির লাহাষ্ে 
বেইরা বন্দর ( মোজাদ্ধিক ) ব্যবহারের অধিকার ফিরে পেল (এই বন্দরটি ব্রিটেনের 
হাতে ছিল )। বেইর! কোম্পানি পরিচালিত বেইরা উমটালি রেলপথটিও পতূগীজ 
সরকার নিজের হাতে নিলেন। এককথায় পর্তুগাল আধুনিক কায়দায় উপনিবেশ 
শোষণের পদ্ধতি অগ্ুসরণ করতে গুরু করল। এর কিছুটা ফলও হলো। ৬*-এর 

ঘশকের গোড়া থেকে পর্তুগালের বাজেটে মোট আয্ের এক-তৃতীয়াংশই আসতে 
লাগল উপনিবেশগুলি থেকে। 

এই সময় মোজাদ্বিকের তুল চাষের প্রসার ঘটল। তুলা সবটাই রপ্তানি হতে 

খাকল পর্তুগালে । পৃথিবীর মোট উৎপার্দিত তুলার * ৫ শতাংশ হলো! মোজাদ্িকের । 
এ ছাড়। পৃথিবীর মোট উৎপার্দিত সিসল ও নারকেলের শ'াসের যথাক্রমে প্রান ১ 
শতাংশ এবং ২ থেকে ৩ শতাংশ হলে। মোজাঘিকের। কয়ল।, সোনা, বকসাইট ও 

অন্যান্ত ধাতু এবং খনিজ পদ্বার্থও অল্প পরিমাণে মোজান্বিকে 'আহরিত হতে ধাকল। 
তুলা, আখ ও সিসল ব্যবহারোপযোগী করে তোলার অনেক কারখানা মোজান্বিকে 
প্রতিঠিত হলো । 

মাফিন ও পশ্চিম জার্মান পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটে পতৃ'গীজ উপনিবেশগুলিতে 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর । ১৯৫৫ সালে ২ কোটি ৬ লক্ষ ডলার মান পুঁজি লগ্লী কর! 
হয়। ১৯৫৩সালে লোরেংকে। মারকুয়েস থেকে দক্ষিণ রোডেশিয়! পর্যন্ত রেলপথ 

নির্মাণের জন্তে মা্চিন যুক্তরাষ্ট্র প্তৃগালকে ১ কোটি ৭* লক্ষ ভলার খণ দেয়। 
ঘিতীয় মহাযুদ্ধের পর পতু'গীজ, ব্রিটিশ, মাফিন পুঁজিপতিরা মৃনাফা লুটতে 

লাগলেন মহাণন্দে, আর এই বিপুল মুনাফ!র মূলে রইল সেই মধ্যযুগের শোষণ ব্যবস্থা 
_-বেগার প্রথা । মোজাদ্িকে প্রতিবছর বাধ্যতামূলকভাবে বেগার খাটার জন্তে চার 

লক্ষ লোক সংগ্রহ কর হয়। দক্ষিণ মোজাম্বিকে কর্মক্ষম পুরুষদের মাত্র € শতাংশ 

গ্রামে থাকতে পারে, বাকী সকলকেই কাজের জন্য থেকে যেতে হয় শহরগুলিতে, 
আর ন| হয় দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়ায়। পতু্গীজ বাসিন্দাদের অনেকেই 
বড় বড় খামারের মালিক। সরকার এদের জন্যে ক্ষেতমজজুর যোগাড় করে দেয়, 
বীক্ঘ সরবরাহ করে এবং বাজারে কৃষিজাত পণ্য প্রেরণের ব্যবস্থা করে ।. এদিকে 
খ্াক্রিকার চাষীর! অর্ধাশনে অনশনে ধৃ'কে মরে | জিজিয়া কর বছরে বছরে বেড়ে চলে, 
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এদিকে আয় নেই বললেই চলে । পতুগীজ ও আফ্রিকানদের জীবনযাত্রার মানের 
মধ্যে আসমান জমিন ফারাক। মোজাধ্ধিকে ১৯৫৪-১৯৫৫ সালে আফ্রিকান্দের 

যেখানে বছরে মাথাপিছু এককিলে। মাংস ও এক লিটারেরও কম দুধ জুটেছে সেখানে 

পততৃগীজর! পেয়েছে মাথাপিছু ৫৮ কিলোগ্রাম মাংস ও ৬৩ লিটার ছুধ। প্রতিবছর 
পুষ্টিহীনতা, অসহনীয় পরিশ্রম ও রোগব্যাধিতে হাজার হাজার আফ্রিকান মৃত্যুর 
“কালে ঢলে পড়ত 

মাফ্রিকানণরা ধাতে কোনে প্রতিবাদ না জানাতে পারে, সংঘবদ্ধ হতে না পারে 

তার গন্যে পতুগীঞ্জ সরকাগ 'মাফ্রিকান শ্রমিকদের সংস্থা গঠন নিষিদ্ধ করে আইন জারি 
করেন। কোনরূপ জাতীয় চেতন। যাতে না জাগে তার জগ্ভে বিভিন্ন উপজাতির 

স্বাতন্ত্রা বজায় রাখ! হয়, উপজাতি বিরোধে উদ্কানি দেওয়া এবং বিভিন্ন উপভাবষা 

যাতে একটি ভাষায় পরিণত না হতে পারে তার ব্যখস্থা৷ করা হয়। 

কিন্তু এত করেও ইতিহাসের গতিকে রোধ কর। সম্ভব হয়নি। আহরণ শিল্প ও 

বাগিচাসমূহের প্রধার ঘটার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই অধিক “থকে অধিকতর সংখ্যায় 
আফ্রিকানর! বৃহরদাক।র উৎপাদন ব্যবস্থার সামিল হতে থাকে এবং একসঙ্গে কাজ করে 

ও বাস করে পরস্পরের ঘনিষ্ট হয়ে ওঠে । শহরের জীবন তাদের মনে নতুন চেতণ! 

জাগায় । ৫*-এর দশকের মোজান্বিকে সাধারণ মানুষের মনে বিক্ষোভের আগুন 

জ্বালিয়ে দেয় পতৃগীজ শ।সকরাই । ৫০-এর দশকের শেষ দিকে সমবায় আন্দোলন 
এক নতুণ রূপ পরিগ্রহ করে। "আফ্রিকান চাষীরা বপ্তানিষোগ্য কৃষিপণ্য উৎপাদন 
করে নিজেরাই তা! বাজারজাত করার ব্যবস্থা করে। যেসব পর্তুগীজ কোম্পানি এই 
সব কৃষিপণ্য উৎপাদন ও রপ্যানির একচেটিয়। অধিকার ভোগ করেছিল তার! এব ফলে 

উদ্ধিপ্ন হয়ে ওঠে । আফ্রিকান চাষীরা তাদের হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, 
তার্দের সরকার বজায় থাকতে এ তো হতেই পারেন1। ত্তাই কাল। 'আদমীদের শিক্ষ। 

দেওয়ার দাবি জানালে! 'তার। এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সে দাবি সমর্থন করলেন। কালা 

'আদমীবা আব।র এই সময় অত্যাচার অধিচারের বিকদ্ধে প্রতিবাদও জানাতে থাকান্র 

পতু'গীজ শাসকরা আর" বিচলিত হয়ে ওঠেন। বেশ ন্ুপরিকল্লিতভাবেই 
আফ্রিকানদের শিক্ষ। .দওয়র ব্যবস্থা কর হয়। 

মুক্তি আন্দোলনের কোন কোন নেতা এই সময় কাবে। দেলগাদে। জেলায় সমবান্ 
আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলন | তারা পতুগীজদের ক্ষেতখাম।রে নিযুক্ত আফ্রিকানদের 
মন্ত্রী বুদ্ধির এবং সাধারণ মান্থষের আরও স্বাধীনতা ও অধিকার দাবি করলেন। 

সঙ্গে সঙ্গে পতুগীজ কর্তৃপক্ষ গ্রামে গ্রামে পুলিস পাঠিয়ে গ্রামবাসীদের জেলার সদর, 
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দর স্থবেদার সমবেত হওয়ার জন্ক ডেকে পাঠালেন। 
পতৃগিীজ কর্তৃপক্ষ কি বলতে চান শোনার জন্তে বেশ কয়েক হাজার গ্রামবাসী 

সমবেত হলেন মুয়েদায়। কর্তৃপক্ষ ষে ফৌজ এনেছেন একথা তারা জানতেই পারেনি । 
স্বয়ং পতুরীজ লাটসাছেব সমাবেশে উপস্থিত। তিনি নেতাদের ডেকে এনে 

অনেকক্ষণ তার্দের সঙ্গে আলোচনা করলেন। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জন- 

সাধারণের মধ্যে যায়া কিছু বলতে চায় তাদ্দের একসজে দাড়াতে বললেন । সবল 
বিশ্বাসে অনেক লোক কিছু বলার আগ্রহে একপাশে সমবেত হন । 

তৎক্ষণাৎ লাট সাহেবের হুকুমে পুলিস তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে মারপিট শুরু 

করে দ্দিল। সমবেত জনত৷ বিক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিবাদ জানালে জবাবে যাদের গ্রেপ্তার কর! 

হয়েছিল তাদের ট্রাকে তুলে নেওয়ার জন্যে পুলিসকে হুকুম দেওয়। হলে।। ফলে 
বিক্ষোভ আরও বাড়ল। এবার আড়ালে লুকিয়ে থাক। সৈম্তর। বেরিয়ে এসে সোজা 
সমবেত হাজার হাজার মানুষের উপর গুলি চালাতে শুরু করল। ৬** লোক 

নিহত হলে! মুক্তি সংগ্রামের অন্ততম নেতা আলবার্তো জোয়াকিন শিপানকে স্বচক্ষে 
এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। তিনিই এই বিবরণ দিয়েছেন। ঘটনার সময় তিনি 

ছিলেন ২২ বছরের তরুণ । কোনোক্রমে তিনি পালিয়ে বেচে যান। চার বছর পরে 

গেরিল। বাহিনীর অন্যতম প্রথম দলগুলির একটির নেতৃত্ব গ্রহণ করে এই শিপানকেই 
ফিরে মুয়েদ! অঞ্চলে । 

মুক্তি সংগ্রামের নেতা এডুয়ার্ডে! মণ্ডলেন কয়েক বছর পরে মন্তবা করেছিলেন ষে 
এ হত্যাকাণ্ডের পর অবস্থা আর কখনও স্বাভাবিক হয়নি। এই হত্যাকাণ্ড 

সমগ্র অঞ্চলে পতু গীজদের বিরুদ্ধে তীব্রতম ঘ্বণ! জাগিয়ে তোলে এবং চুড়াত্তভাবে 
প্রমাণ করে ষে সর্বপ্রকার শাস্তিপূর্ণ প্রতিরোধ বৃথা । গোড়ার দ্রিকে উপজাতি জীবনে 
বিচ্যুত (ভিট্রাইবালাইজ.ড.) শহরবাসী আফ্রিকান ছিল আফ্রিকান অধিবাসীদের মাঅ 

৫ শতাংশ, সেখানে ৬০-এর দশকের দশকের গোড়ার দিকে ১* শতাংশ আফ্রিকান 

শহরবাসী হয় । প্রতিবছর মোজাধ্িক ও আংগোল। থেকে লক্ষ লক্ষ আফ্রিকান দক্ষিণ 

আফ্রিকা, রোডেশিয়া ও কংগোয় কাজ করতে যায়। তারা এইসব জায়গায় 

সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের সঙ্গে সংগ্রামের অ-আ-ক-খ শিখেছে। 

প্রথম দ্বিকে বিদেশীদের বিরুদ্ধে ত্বণা এবং যা কিছু বিদেশী তাই বর্জনীয় এইরূপ 

মনোভাব নিয়ে এখানে ওধানে ধর্মীয় ও উপজাতিগত ভিত্তিতে গড়ে উঠে উঠেছিল 

গুপ্ত সমিতিসমূহ। এইসব সমিতির কার্ধকলাপ সীমাবদ্ধ ছিল গ্রামাঞ্চলে। শ্বস্স 
সংখ্যক বৃদ্ধিজীবীর তাদের রাজনৈতিক সংগঠনগুলি স্থাপন করেছিলেন বিদেশে-_ 
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মোজাম্বিকের বাইরে । এইসব বুদ্ধিজীবীর রাজনৈতিক চেতন! তেমন পরিচ্ছন্ন ছিলনা 
এবং তাদের কোনে! পরিষ্কার কর্মস্থচীও ছিলনা । ৫*-এর দশকের মাঝামাঝি 
মুক্তিকামী বৃদ্ধিজরীবীদ্ধের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠনগুলির আবির্ভাব ঘটে। 

৬*-এর দশকের গোড়ার দিকে মোজান্বিকে বড়ো! আকারে রাজনৈতিক দল গড়ে 
ওঠে । মোজান্বিক আফ্রিকান ন্যাশনাল ইউনিয়ন এবং মোজাদ্িক ন্যাশনাল 
ভেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন এই দুটি দল ১৯৬২ সালের গ্রীক্ষকালে এঁক্যবদ্ধ হয়ে 

মোক্াঘিক মৃক্তিক্রট (নামের আছ্ঘক্ষর নিয়ে এই সংস্থা সংক্ষেপে ফ্রেলিমে! নামে 

পরিচিত ) নামে পরিচিত হয়। . মুক্তিফ্রণ্টের সভাপতি নির্বাচিত হুদ এডুয্ারো 

মগ্ডলেন। »*৯৬৩ সালের মাঝামাঝি মুক্তিষ্রপেটর মধ্যে বিভেদ স্ষ্টি হলে মুক্তি 
আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ মণ্ডুলেনের নেতৃত্বে নতুন এক রাজনৈতিক দল গঠন করেন-__ 
এই দলের নাম মোজাদ্বিক মৃক্তিক্রণটই ( ফ্রেলিমো ) থাকে। 

১৯৬২ সালের ২৫ জুন এডুয়ার্ডো মগ্ডলেন মোজাদ্িক মুক্তিত্রণ্ট ( ফ্রেলিমোও )-- 

গঠনের কথা ঘোষণা করেন। দেশের সমস্ত দেশপ্রেমিক সংগঠন এই ক্রন্টের মধ্যে 
এক্যবদ্ধ হয়। এই ফ্রণ্ট বা মোরচা নতুন মোজাদ্িকের ন্থচনা করে । আধুনিক 
শিক্ষায় শিক্ষিত মৃক্তিবাদ্দী একদল নিবেদিত প্রাণ মানুষের নেতৃত্বে মুক্তিসংগ্রাম 
ৰাস্তব রূপ নেয়। ছুই বসরব্যাপী আলাপ-আলোচনা, যুদ্ধবিষ্তা শিক্ষা ও সামরিক 
সংগঠন গড়ার কাজ শেষ করার পর মাত্র ২৫* জন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধার একটি ক্ষত 
বাছিনী নিয়ে মোজাস্বিকের মুক্তিষ্ষ্টের নেতারা! উপনিবেনবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
অবতীর্ণ হলো! । ১৯৬৬ সালে মুক্তি আন্দোলনে বিভেদ স্থষ্টির যে চেষ্টা কর! হয়েছিল 
তা ব্যর্থ হয়ে যায়। 

১৯৬১ সাল পতু গালের ফ্যাসিস্ত সরকারের পক্ষে এক অশুভ বছর। ব্রাজিলের 
উপকূলে হেনরিক গালভাত পতু'গীজ বিলাস-পোত সাল্ন! মারিয়া ছিনতাই করে সারা 
পৃথিবীতে আলোড়ন স্থষ্টি করল এবং ভারতে পতু'গীজ অধিকৃত গোয়া, দমন ও দিউ 

মুক্ত করার জন্মে সামরিক অভিযান শুরু করল। এই দুই ঘটনার ফলে ফ্যাসিস্ত 
পতু'গালের দিকে সার! পৃথিবীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো, বহুদিনের চেপে রাখা অনেক খবর 
ফাস হয়ে গেল। পতুণগালকে বিশ্বজনমতের আদালতে কাঠগড়ায় দাড়াতে হলো । 

কিন্তু পতু'গালের ফ্যাসিস্ত সরকার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের পর্ণ সমর্থন লাভ করে 
বেপরোন্ন হয়ে উঠল । পতুগালের কোনো উপনিবেশ নেই, আফ্রিকায় ৷ আছে 
তা পরৃগালেরই অচ্ছেস্ক এবং যথাযোগ্য যোগ্যতা অর্জন করলে যে কোনো আফ্রিকান 
পর্তুগীজ নাগরিকের সব অধিকার পেতে পারে--অহরহ এই প্রচার চলতে ধাকল। 
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আর এই প্রচার চালাতে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছিল ইছ-ঘাফিন সাস্াঙ্থ্য- 
ৰাষ্ীরা। তরু বিশ্বজনমতকে বিভ্রান্ত করা গেলন।। পতুর্গী্জ উপনিবেশবাীদের 
বহু য্থে গড়ে তোল! “্নীরবতার প্রাচীর” তখন ভেঙে পড়েছে। মুক্তিকামী আফ্রিকান 
জনগণের বিরুদ্ধে তার্দের পৈশাচিক বর্বরতার সমস্ত খবর সার! পৃথিবীতে ছড়িয়ে 
পড়েছে। 

মোজাদ্িকে পতুর্গীজদের “বাধন ষতই শক্ত” হতে থাকল আফ্রিকানদের “বাধন 
ততই টুটতে” লাগল। সাধারণ খেটে খাওয়৷ মানুষ যারা দেশপ্রেম, স্বাধীনতা, 

রাজনীতি এসব কিছুই বৃঝত না, পতুগীজদের অকথ্য অত্যাচার ও নির্মম শোষণ 
তাদের স্বাধীনতা লাভের জন্তঘে পগল করে তুলল। 

এই প্রসঙ্গে ছুয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। জন পল একজন 

ইংরেজ পাত্রী । ইনি এ্যাংলিক্যান গীর্জার কর্মীরূপে মোজাদ্িকের মেম্ুমবা মিশনে 
্বীর্ঘ ১৩ বছর কাজ করেন। রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন এই মাহুষটি পতুগীজ শাসনের 

তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের দরদী বন্ধু হয়ে ওঠেন। কেমন করে 
সাধারণ থেটে-খাওয়া অজ্ঞ মান্য সচেতন মুক্তিযোদ্ধায় রূপান্তরিত হয়েছিল তার 
কাহিনী জানা যায় তার “মোজাদ্বিক : বিপ্লবের স্থৃতি” গ্রন্থ থেকে। 

কাহিনী সংক্ষেপে এইরূপ £ 

মেস্থমবা থেকে কিছুদ্বরে ন্গু বলে একটি জায়গায় এযাংলিক্যান পান্দ্রীরা, একটি 

বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন । মুক্তিযোদ্ধারা এখানে এক ব্যক্তিকে পতুগীজদের চর 
সন্দেহ করে তাকে হত্য। করার চেষ্টাকরে। এর পরেই সেখানে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় ! 
তৰ্ বিষ্ভালয়ের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্তে মেস্থমব1 থেকে কার্লেস কাতাতুল নামক 
একজন তরুণ শিক্ষককে নৃগুতে পাঠানো হয় । 

একদিন সদ্ধ্যাকালে একদল পতু'গীজ সৈন্য ন্গুতে হাজির হয়। পাত্রী চি্ঞুম্ুর 

তাদের গীর্ভায় রাত কাটানোর অন্কু্তি দেন। সকালে তার! বেরিয়ে পড়ে এবং 

মাইল দশেক দুরে মৃক্তিফৌজের আক্রমণের সম্থরবীন হয়। 
ক্রোধে উন্মত্ত পত্ৃগীজ সৈন্য নৃগুতে বাড়ি বাড়ি চড়াও হয়ে মিশনের কর্মীদের 

গ্রেপ্তার ও মারপিট করে। শিক্ষক কাতাতুলার বাড়ি গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিতেই 
তিনি দরজা ধুলে দেন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে গুলি করে মার! হয়। তারপর মিশনের 

বন্দী কমীদের সামনেই তার শিরচ্ছেদ করে মৃণ্ড নিয়ে ফুটবল খেলা! হয়। 
এইরকম সব বীভংম অত্যাচারের কলে মেন্ুমবার উত্তর দিকের প্রান্গ সমত্ত লোক 

১৯৬৫ সালের মাঝামাঝি তানজানিয়ায়.আশ্রয় গ্রহণ করে। 
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£ পতুগিজ সৈশ্তদের অত্যাচারের ফলে গ্রামের পর গ্রাম শাশান হয়ে যায়, গ্রাম- 
বাসীরা অরণ্যে, পর্বতে লূকিয়ে আত্মরক্ষা করে, অনেকে দেশ ছেড়ে তানজানিয়! ও 

মালাউইতে চলে যায়। পতৃীজর! নারী শিপু, যৃবকবুন্দ নিবিশেষে নিবিচারে 
সাধারণ গ্রামবাসীদের হত্যা করে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের জবাব দেয়। এর 
অনিবার্ধ পরিণতি ঘটে মুক্তিযোদ্ধাদের শত্তিবৃদ্ধিতে। নিপীড়িত গ্রামবাসীর! দলে 
দলে মৃক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে থাকে। 

১৪৬৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর চারশত বছর পতু'গালের পদানত মোজাস্বিকে মৃক্তি- 
বৃদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে । এ দিন মুক্তিজ্রণ্টের দুঃসাহসী গেরিলাবাহিনী কাবে। 
ফ্বেলগাদে! প্রদেশে পতুগীজদের এক ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালায়। পরে এই 
দিনটিকে মোজাথিকের বিপ্লব দিবস বলে ঘোষণা কর! হয়। অন্যান্য দেশে এই দিনটি 
মোজান্বিকের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে আস্তর্জাতিক সংহতি দিবসরূপে পালিত হয়! 

মোজাদ্িকের সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রস্ত পতুগীজ 
উপনিবেশবাদীর। জনসাধারণের উপর নৃশংস অত্যাচার গুরু করে। মুক্তিবাহিনীর 
সঙ্গে যোগ আছে সন্দেহে গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করা হয় এবং গ্রামবাসীদের নির্মম- 

ভাবে হত্যা করা হয়। উইরিইয়াম্বর ঘটনা এমনই সব ঘটনার অন্যতম ৷ কিন্তু ইঙ্গ- 
মাফিন সাত্্রাজ্যবাদের সাহাষ্যপুষ্ট পতুগীজ উপনিবেশবাদীদের অমানুষিক অত্যাচার 
মোজাদ্বিকের জনগণের মনোবল ভাঙতে তো পারেই নি, বরং তাদের প্রতিরোধকে 

ইম্পাত-দূঢ় করে তৃলেছে। ছুই বা তিনশত গেরিল। যোদ্ধা! নিয়ে ষে মৃক্তিবাহির্নী 
গঠিত হয়েছিল সেই মৃক্তিবাহিনী দশ হাজার সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধার বিরাট বাহিনীতে 
পরিণত হয়। মোজাম্বিকের মুক্তিবাহিনীকে সাহাষ্য করার জন্যে এগিয়ে আসে 

আফ্রিকার বিভিল্প রাষ্ট্র এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি। তানজানিয়ার রাজধানী 

দ্বার-এস-সালাম মোজাধিক ও আংগোলার মুক্তিষৃদ্ধে রত রাজনৈতিক দলগুলির প্রধান 

কেন্দ্র হয়ে ওঠে। . 

দশহাজার মুক্তিসেনা লড়তে থাকে আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত ৩৫ হাজার 
পতুগীজ সৈন্যের বিরুদ্ধে। পতুর্গীজ ফৌজের জন্যে ট্যাংক, কামান, বিমান, যুদ্ধ- 
জাহাজ প্রভৃতি সরবরাহ করেছে ব্রিটেন, মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম জার্মানি । এ 
সত্বেও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সহায়তায় মোজান্বিকের 
সুক্কিবাহিনী তাদের দুর্ধর্ষ অভিযান চালিয়ে »ট গ্রর্দেশের মধ্যে ৩টি প্রদেশের বেশীর- 
ভাগ অঞ্চলকে মুক্ত করে। এই তিনটি গ্রদেশ হলো কাবে৷ দেলগাদো, নিয়াসা ও 
তেতে। আর একটি প্রদেশে প্রচণ্ড বৃদ্ধ চলতে থাকে । ন্থরক্ষিত শহর ও ছুর্গাদির 
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দ্বারা রক্ষিত ঘাটিগুলি ছাড়৷ আর সবই পততুগীঞদের হাতছাড়া হয়। মৃক্তিবাছিনীর 
পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপিত হয় মোজাম্দিকের এক-পঞ্চমাংশে যার লোকসংখ্যা দশ লক্ষ । বৃদ্ধের 
অবস্থার মধোও মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নতুন সরকার অর্থনীতির পুনর্গঠন, 
শিক্ষাবিস্তার ও চিকিৎসা ইত্যার্দির জন্যে বহু ব্যবস্থা অবলস্বন করে। মৃক্তাঞ্চল- 

গুলিতে গুরু হয় এক নতুন জীবন । 

মোজাঘিকের মুক্তিযোদ্ধাদের পৰতপ্রমাণ বাধাবিপততির সম্বখীন হতে হয্বেছে। 
মরিয়া উপনিবেশবাদীরা সামরিক আক্রমণ ও বীভৎস অসামরিক জনগণের উপর 
অত্যাচার চালানোর সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ শঠতা৷ ও নাশকতার আশ্রয় গ্রহণ করে। 

১৯৬৬ সালে মুক্তিজ্রণ্টের সশগ্রবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ও নিভশক দেশপ্রেমিক 
স্তামুয়েল মাগাইয়ার মৃত্যু ঘটে এক রহন্তজনক অবস্থায় । ১৯৬৯ সালে ম্ৃজিক্রণ্টের 
সভাপতি ও জনগণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা ডঃ গ্রদুদ়ার্ডো৷ মণ্ডলেন ফাসিস্ত পর্তুগীজ 

সরকারের ভাড়াটে গুগাদের হাতে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। মোজাদ্বিক বিপ্লবী 
পরিষদ শামে এক তৃয়া-বিপ্লবী ও প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠন প্রগতিশীল ও বিপ্লবী দল- 
গুলির কাজে দারুণ বাধার কৃষ্টি করতে থাকে। 

এইসব বাধাবিপত্তি সত্বেও মোজাদ্বিকের মুক্তি সংগ্রাম ক্রমেই আরও প্রবল ও 
ব্যাপক আকাব ধারণ করে। মুক্তিবাহিনীর রকেট ও গোলাবর্ষণে ধ্বংস হয় 

চিংগোজি বিমানঘটিতে পর্তৃগীজ বিমান, হ্াঙ্জার প্রভৃতি ; রকেট 'এসে পড়ে 
কারোরে বাস! জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণস্থলের পাশে, মর্টার বর্ষণে বিধ্বস্ত হয় তেতে 

প্রদেশের রাজধানী । 

আতঙ্কে দিশাহারা পর্তুগালের ক্যাসিত্ত নান্গক ও প্রধানমন্ত্রী মারসেক্ঠো 

ছুটে গিয়েছিলেন পুরাতন মিত্র ও মুরুব্বী ব্রিটেনের কাছে। রাজকীয় সম্বর্ধনা পেলেন 

এই ফ্যাসিত্ত নায়ক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে। পতুরগীজ উপনিবেশগুলির মৃক্তি 
আন্দোলন দমনে কায়েতানে! যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তার জন্তে সারাজ্যবার্দীরা 

তাঁকে “পেয়ার” করলে 'আশ্চ্ধ হওয়ার কিছু নেই ! দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পতু-গাল 

অনেকটা স্বয়স্তর হয়ে উপনিবেশ শোষণে তৎপর হয়ে উঠলেও মুক্তি আন্দোলনেন্ব 

প্রসার তাকে অথৈ জলে ফেলে দেয়। সাআআজ্যবাদী মুকুব্বীদের সাহাষ্য ছাড়া তার 

তখন চলবার উপায় নেই। ব্রিটিশ সাস্ত্রাজ্যবা্দীরা তে সাহাষ্য দেওয়ার জনকে তৈরি 
হয়েই ছিলেন। মোজাঙ্িকের চি ৭০ শতাংশ ব্রিটেনের, কারোরে! বাসা 

জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে দক্ষিণ আফ্রিকার যেসব কোম্পানি টাকা ঢালছে সেসব 

কোম্পানিতে ব্রিটেনের বিপুল পরিমাণ টাক! খাটে, মোজাস্িকে ব্রিটেন বিস্ফোরকের 
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কারখানা তৈরি করেছে। আযংগোলাতেও ব্রিটেনের বিপুল পরিম1ণ টাকা খাটছে। 

কায়েতানে। ঠিক জায়গায় গিয়েছিলেন, তবে সেখানেও মানুষ চোখ বৃ'জে নেই। 
তাই, ব্রিটেনে গুরু হয় পর্তুগালের সঙ্গে মৈত্রীর অবসান ঘটানোর দাবিতে 
আন্দোলন । 

ভিয়েতনাম যে আশার আলো ছড়িয়ে দিয়েছিল সমস্ত মুক্তিকামী মাঙ্ছষের মধ্যে 
সে আলো নিভিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা পৃথিবীর কোনে। শক্তির ছিলনা । তাই মোক্কাদ্িক 
মুজিক্রণ্টের (ফ্রেলিমো ) সহ সভাপতি মারসেলিনো দোস মানতোজ সেদিন 
বলেছিলেন £ 

“ভিয়েতনামের জনগণের অঞ্জিত জয় রাত্রির দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার মতো । 

আমর! এখনও বিশ্বাসই করতে পারছি না যে, সেখানে যুদ্ধ শেষ হয়েছে। এ আমাদের 
সকলেরই এক বিরাট জয়। অবশ্য, সতর্কতাকে শিখিল করা চলবে না। দেশ 
পুনর্গঠনের জন্যে চেষ্টা করার দরকার হবে । তবু, আমরা বিশ্বের বর্তমান ঘটনাবলীকে 
নতুন আলোয় দেখতে পাচ্ছি." 1” 

লুসাকা চুক্তি অনুযায়ী.১৯৭৪ জালের ৭ সেপ্টেম্বর মোজান্থিকে যুদ্ধের অবসান 
ঘটল। কিন্তু উগ্র দক্ষিণপন্থীরা তখনও হাল ছাড়েনি । তখনও তারা সাত্রাজ্য- 
বাদীদের সহায়তায় ক্ষমতালাভের স্বপ্র দেখছে, রোডেশিয়ার মতো শ্বেতাঙ্গ-শাসিত 

“্্বাধীন মোজান্িকে”-র আকাশ-কুন্গুম তাদের প্রলৃন্ধ করছে। তাই ৭ সেপ্টেম্বর 
মোজান্িকের রাজধানী লৃরেনকা মারকুয়েস বোমা বিস্ফোরণের শব্দে সচকিত হয়ে 

উঠল। দথৃত্যু-ড্রাগন” গোষ্ঠীর সশস্ত্র লোকের। ফ্যাসিম্ত মনোভাবাপন্ন লোকেদের 
সহায়তায় বেতার কেন্দ্র দখল করে নাবী ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জোর করে 

সামনে দাড় করিয়ে তার্দের পিছনে সমবেত হলো! । এই ন্ম্ৃত্ু-ড্রাগন”-দের সঙ্গে 

যোগ দিল পতুগীজদের দক্ষিণপন্থী সংগঠনগুলি। খবরের কাগজের অফিসগুলিতে 

হানা দিয়ে, বিশ্ববিষ্ভালয় প্রাঙ্গণে বোমা ফাটিয়ে বিশৃঙ্খল। স্থষ্টির চেষ্টায় মেতে উঠল 
ফ্যাসিস্ত দুর্বৃত্তরা । পতুর্গীজ বাহিনী ও মুক্তিষ্রণ্ট বাহিনী একযোগে নেমে পড়ল 
দুর্বত্বদের মোকাবিলা করার উদ্দেগ্তে। সশ্মিলিত দুই বাহিনীর সম্মুখীন হয়ে মৃত্যু- 

ভ্রাগনর।” চুপসে গেল, রক্তাক্ত সংঘর্ষ বাধানোর সব পরিকল্পনা! তাদের ফেসে গেল এবং 

ল্পকালের মধ্যেই বিদ্রোহের অবসান ঘটল। এই ঘটনা গ্রসঙ্গে মুকতিক্ুণ্টের অন্ুতদ 
নেতা সামোর! মাশেল বলেছিলেন £ 

বাই হোক, ওর! কখনই মোজাদ্িক বিপ্লবের সাফল্যগুলি নষ্ট করতে পারবে না। 

আজও না, ভবিষ্তেও না। আমরা নতুন বৃদ্ধ শুরু করতে চাইনা । আমরা দীর্ঘ 
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দশ বৎসর ধরে লড়ছি, কিন্তু যুদ্ধে যদি বিরোধী শক্তিওলি মোজাদ্িকের ন্বাধীনতা৷ বিপন্ন 
করে তা হলে যুদ্ধে অজিত স্থার্ধীনতা বক্ষার জন্ভে মৃত্যুবরণ করতে আমরা প্রস্তাত।” 

লুসাকা চুক্তি অন্থ্যায়ী গঠিত অস্থায়ী মোজাদ্বিক সরকার ১৯৭৪ সালের ২৮ 
সেপ্টেম্বর দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে রাজধানী লৃরেনকা 

মারকুয়েস-এ পতু'গীজ সরকারের প্রতিনিধিদলেব উপস্থিতিতে এক উৎসব অনুষ্ঠিত 
হলো। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে স্বাধীন জনগনেব কলরব মুখরিত এহ 
অনুষ্ঠানে স্বাধীন মোজাদ্িকেব অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করলেন । 

মোজাম্থিক মৃুক্তিফ্রণ্টের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জোয়াকিণ চিসানো ( মুক্তিবাহিনী 
পরিচালনার দায়িত্ব এর উপরেই ন্যন্ত ছিল ) প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হলেন । মুক্তি 
ফ্রণ্টের আরও ৬ জন প্রতিনিধি মন্ত্রিসভার সদ্য হন। 

অস্থায়ী সরকারের শাসনভার গ্রহণ উপলক্ষে মুক্তিফ্রণ্টেব সভাপতি সামোরা 

মাশেল তার বাণীতে বলেন যে, মোজান্বিক আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশ- 

বাদের বিরদ্ধে সংগ্রামে এক বৈপ্লবিক ঘটি। 
অস্থায়ী সবকারের উপর ১৯৭৫ সালেব ১৫ ভূন পর্যন্ত শাসন পরিচালণার দায়িত্ব 

্ন্ত হয়। মোজার্বিকেব স্বাধীনতা সবকাবিভাবে ঘোষিত হয় ২৫ জুন । 

১১৬ 



১৩ 

“সর্বোপরি যা দরকার তা হলো উপনিবেশীকুত জনগণের মনোবৃত্তিকে নতুন করে 
গড়ে তোল যাতে তাদের দেশ যখন মুক্ত হয়নি তখনও তারা স্বাধীনভাবে ভাবতে 

পায়ে এবং নিজেদের শ্বাধীন বলে অনুভব করতে পারে 1” 
_অগস্তিনো নেতো 

আংগোলা এক বিশাল দেশ-ব্রিটেনের চাইতে পাচগ্ুণেরও বেশী বড়, সমগ্র 
মাকিন ষুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ছয়ভাগের একভাগ । এতবড় দেশ, কিন্ত বিংশ শতাব্ধীর 
মধ্যভাগেও আযংগোল। ছিল পৃথিবীর মানুষের কাছে এক অজ্ঞাত রহস্যময় দেশ। 

পতুগিজরা যখন আফ্রিকায় হানা দিয়েছিল তখন আযাংগোলার উপর তার! বিশেষ 
নজর দেয়নি। তখন পতুগীজদের লুণ্ঠন ও রাজ্য বিস্তারের পাল! চলেছে পুরোদমে 
ভারতবর্ষ, সিংহল, মালয় এবং পূর্ব আফ্রিকার উপকূলে । আফ্রিকায় তখন দাস 
শিকার ও চালান দেওয়াই ছিল পতু'গীজদের সবচেয়ে লাভজনক কারবার 

ওলন্দাজদের সঙ্গে বিরোধ বাধার পর আযাংগোলার দিকে পতু গীজদের নজর পড়ে। 
এই সময় কঙ্জোর রাজার সঙ্গেও পতুগীজদের বিরোধ চরমে ওঠে এবং ১৬৬৫ 
গরষ্টাবধে পতুগীজরা কঙ্গো! রাজ্য আক্রমণ করলে কঙ্গোরাজ আনতোনিও পরাজিত 
হন। তার শিরচ্ছেটে করে পতুরগীজরা রাজমুকুট ও কাটা মাথা! তাদের ঘাটি 
লোয়ানভায় পাঠিয়ে দেয়। এরপর শতব্ব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহের পর পতুগীজর৷ যে 
বিশাল ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করে তা পতুগীজ আংগোল! নামে পরিচিত হয়। 
১৮৫০ থেকে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব পর্যস্ত পতু'গীজ অধিরুত আংগোলার সঙ্গে সভ্য জগতের 
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কোনে। পরিচয় ঘটেনি, কিন্তু পতুগীজদের এই সময়ের মধ্যে আফ্রিকানর! চিনে 

ফেলেছে হাড়ে হাড়ে। 

এই শতাধিক বছর হলে 'নীরবতার বছর” । আযাঙ্গোলার মান্তুগের আর্তনাদ, 

প্রতিবাদ, বিক্ষোভ বাইরের জগতের কাছে অজানাই থেকে গেছে। 
৬০-এর দশকে মৃক্তিযৃদ্ধের আগুন জলে ওঠার পর আ্যাঙ্গোল। পৃথিবীর ষাচগুষের 

কাছে 'সংবাদ' হয়ে উঠল। 

আফ্রিকায় পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত আংগোলার আম্মতণ ১ লক্ষ ৮১ হাজার ৩৫২ 

বর্গমাইল। স্বাধীনতা লাভের সময় আংগোলার লোকসংখ্যা ছিদ ৫১ লক্ষ। এর 
মধ্যে আফ্রিকান ৭৭ লক্ষ ৫৫ হাজার এবং ইয়োরোপীয় (প্রধানত পর্ভৃগীজ) 
ও লক্ষ ৫ হাজার । 

লডাই চলেছে ভাবত মহাসাগর থেকে অতলাস্তিক মহাসাগর পর্বস্ত তিন হাজার 
কিলোমিটার দীর্ঘ রণাঙ্গন জুড়ে আফ্রিকায় । এই রণাঙ্গনের খবর সংবাদপত্রে বড়ো 

বড়ো! শিরোনাম দিয়ে প্রকাশ কর! হয়নি, কারণ খবর ধার! প্রধানত সরবরাহ 
করেন তাদের অনেকেরহ মালিকদের কাছে খবরগুলো সুখবর নয়। তা ছাড়া রণাঙ্গন 
বলতে আমরা যা বৃঝি ঠিক সেই ধরনের বণাঙ্গন এটা নয়। একজন সোভিক্বেত 
সাংবাদিক বলেছেন ঃ 

“এ এক ত্দ্ভুত রণা্গন। এখানে কোনো পরিথা নেই, যুদ্যমাণ পক্ষগুলির মধ্যে 

কোনো! সুনির্দিষ্ট অবস্থান নেই । আছে শুধু অরণ্য ও ঘাসবনের মধ্যে স্থুরক্ষিত অঞ্চল 
ও ঘণাটি এবং উতৎ্সগর্ণরুতগ্রাণ মানুষদের ক্রমবর্ধমান বাহিনী, যারা জানে যে তারা 

স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছে।” 
মোজাদ্বিক থেকে আযাংগোলা পর্যন্ত বিস্তৃত এই রণাঙ্গনে চলে পতুগীজ উপনিবেশ- 

বাঘের বিরদ্ধে বর্ণছেষী শ্বেতাঙ্গ শাসকচক্রের বিরুদ্ধে মুক্তিকামী আফ্রিকানদের মরণপণ 

সংগ্রাম । এই সংগ্রাম গুধু আফ্রিকার মল ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা, এই 
সংগ্রাম ছড়িয়ে গিয়েছিল আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে বিসাউ (পতৃগীজ অধিকৃত গিলি) 
কেপ ভারদে, সেপ্ট টমাস (সাও তোম) ও প্রিন্চিপে দ্বীপপুঞ্জে । 

আফ্রিকার বিশাল ভূখণ্ড অধিকার করলেও পতু'গালের মতো একটি অনুঙ্গত দেশের 
পক্ষে তা কাজে লাগানো সম্ভব ছিলনা । এর স্থযোগ গ্রহণ করে “আশ্রিত পর্তৃ- 

গালের অভিভাবকরূপে এগিয়ে এলো! ব্রিটেন। 
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আযংগোলার বৈদেশিক বাণিজ্য ব্রিটিশ কোম্পানিগুলির কৃক্ষিগত হুলো। চিনি, 
সিসল ও রগ্তানিষোগ্য অন্যান্ত পণ্য উৎপাদনে ব্রিটিশ পুঁজির পরিমাণ বাড়তে লাগল । 
১৯১৭ সালে মাঞ্চিন ও বেলজিয়ান পুঁজিপতিদের সঙ্গে মিলে ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা স্থাপন 
করলেন কোমপানিয়া দি দায়ামেনতেস দি আংগোলা। এই কোম্পানি সমগ্র 
আংগোলায় হীরক খনিসমূহের সন্ধান ও হীরক আহরণের অধিকার লাভ করল । 

আংগোলার প্রধান বন্দর লোৌবিটোর সঙ্গে কাটাঙ্গ। হীরক খনির সংযোগ সাধন- 

কারী বেন্গুয়েল! রেলপথ নির্মাণে ১৯২ থেকে ১০৩১ সাল পর্স্ত ব্রিটেন পুঁজি ঢাললে। । 
আংগোলার সামরিক গুরুত্বপূর্ণ প্রধান প্রধান রেলপথের মালিক কোমপানিয়া দবেস 
কামিনোস দি ফেররে। দে বেংগেলেব »* শতাংশ শেয়ারই ব্রিটিশ একচেটিয়া পৃঁজিপতি- 

দের নিয়ন্ত্রণে থাকল। বেলজিয়াম পুঁজিও বেশ জাাকিয়ে বসল । আংগোলার 
পরিবহন ব্যবস্থা গডে উঠল কংগোর হীরক খনি অঞ্চলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার 
দিকে দৃষ্টি রেখে । 

সালাজারের আমল থেকে শুরু হলে পতু“গীজ উপনিবেশগুলিকে তীব্রতর শোষণের 
ব্যবস্থা । এই ময় জার্মান পঁজিকে স্বাগত জানাল পতু'গীজ সরকার । ১০৩৬ সালে 
স্বাক্ষরিত এক চুক্তির বলে নাতী সরকার ৯৯ বছরের জন্যে আংগোলার প্রারুতিক 
সম্পদ সন্ধান এ আহরণের 'মধিকার পেল। দ্বিতীয় মতাযুদ্ধ বেধে যাওয়ায় আযংগোলায় 

জার্মান পুঁজির অনুপ্রবেশ রুদ্ধ হয়ে গেল। 
ইতিমধ্যে আংগোলার সমাজজীবনে বেশ কিছুটা পবিবর্তনের স্থচনা হয়। 

বিভিন্ন বাগিচা, খনি, কারখানা, বন্দর প্রতৃতিতে বহু আফ্রিকান শ্রমিকের কাজ গ্রহণ 

করে। এইভাবে উড্ভৃত হয় আফ্রিকান শ্রমিকশ্রেণী। নতুন সভ্যতার বাহকরূপে 

আযংগোলায় শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুদয় দুরগ্রসারী পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে আনে। 

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীও গড়ে ওঠে সংখ্যায় অল্প ও শক্তিতে দুর্বল হলেও এই শ্রেণীর 

মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ভ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে । এখানে মনে রাখার 
দরকার যে, নান। কারণে আযাংগোলার অধিবাসীদের মধ্যে আফ্রিকার যা অন্ান্ত 
পতুগীজ অধিকৃত অঞ্চলের তুলনায় ইয়োরোপীয় বা পততুগীজ সভ্যতা” কিছুটা বেশি 
প্রভাব বিস্তার করেছিল। এর প্রমান পাওয়া যায় তথাকধিত 'সভ্য' আফ্রিকানদের 

সংখ্যায় । মোজাদ্বিকে যেখানে ১৯৪০ সালের মধ্যে মান্্র ১৮ শত আফ্রিকান (মোট 

জনসংখ্যার ০**৩ শতাংশ ) “সভ্য তালিকাতৃক্ত হয়ে পতু'গীজ উপনিবেশবাধীদ্দের 
“অঙ্গীভূত' হয় সেধানে আযাংগোলায় ২৪ হাজার আফ্রিকান (জনসংখ্যার **৬ শতাশ) 
“সত্য, তালিকাতৃক্ত হয়েছিল । এর বিষময় ফল অন্থভূত হয় মুক্তিসংগ্রামের মধ্যেও । 
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যাই হোক, আংগোলাতেই শেষপর্যন্ত মৃক্তি-আন্দোলন তীন্র ও ব্যাপক হয়ে 
ওঠে এবং এর স্থচন। হয় শ্রমিক বিক্ষোভে | ১০২৪ সা্ে আংগোলার গোর্ট 

আমবেইনে এবং ১৯২৫"সালে আমব্রিজে বাগিচা-শ্রমিকদেব অভ্ভাত্খান পতু্গীজ 
উপনিবেশবাধীদের বুকে কাপন ধরায়। ১৯৩* সালে আযাংগোলার পশ্চিমাঞ্চলে মতি 
আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। লুয়াগডার ডক শ্রমিকর! বিজ্রোহ করেন 
এবং এই বিদ্রোহের আগুন ছড়িয্বে পড়ে সমস্ত বাগিচা শ্রমিকদের মধ্যে । পতৃ'গাল 
থেকে ফৌজ এনে রক্তল্রোতে নিভিয়ে দেওয়া হয় এই বিদ্রোহের দাবানলকে। তৰ্ 
আবার বিদ্রোহ দেখা দেয় ১৯৩৯ সালে আংগোলাব মুকুবা উপজাতির মধ্যে । এই 
সময় কৃষকর্দের মধ্যেও অসস্ভোষ ও বিক্ষোভ দেখ! দেয় এবং মাঝে মাঝে 

ছোটখাট অত্যরত্থানও ঘটে। ফ্যাসিস্ট ঠ্যাঙ্গীডে বাহিনী লেলিয়ে দেওয়। হক 
এদের বিরুদ্ধে । 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় গরুগাল নিরপেক্ষ থেকে প্রচুর মুনাফা লোটে এবং 
ঘর গুছিয়ে নেয়। উপনিবেশগুলিতে অর্থলগ্ী করে এবং আফ্রিকান অধিবাসীদের 
নির্মমভাবে শোষণ করে পতুগালের ফ্যাসিস্ট সালাজার সরকার বেশ জাকিছে 
বসে। মহাযুদ্ধের পর আংগোলার কফি চাষের প্রসার ঘটে এবং আংগোলা ছুনিয়ার 
কফির বাজারের বড়ো! রকম সরবরাহকারী দেশ বলে গণা হয়। হীরা আহরণের 

কারবারও ফেঁপে ওঠে, বছরে হীরা উৎপাদনের পরিমাণ ঈাভায় লক্ষাধিক ক্যারাট। 
লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ ও তৈল আহরণ শিল্পগুলিরও বিকাশ ঘটে। 

এই সময় আংগোলায় মাককিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানি, ডেনমার্ক প্রচুর অর্থ লী 

কবে। বিদেশী কোম্পানিগুলি মুনাফার পাহাড় গডে তোলে। কোম্পানিয়া দি 

দায়ামেনতেপ দি আংগোলার মুনাফা ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে ১৫০ শতাংশ 
বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৯ সাল থেকে এই কোম্পানি বছরে ১* কোটি এসকিউডোরও 

( পতুগীজ মৃত্রা ) বেশী মুনাফা করতে থাকে। প্রধানত আফ্রিকানদের বেগার 

থাটয়েই এই মুনাফা! অঞ্জন কর! হয়। ব্রিটিশ সাংবাদিক ও লেখক বেসিল ডেভিড- 

সনের হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯৫৪ সালে ৩ লক্ষ ৭৯ হাজার আংগোলীকে বেগার 

খাটাতে বাধা কর! হয়-_- এই সংখ্য। হলে পয়স। দিয়ে ষাদের খাটানে হয় তাদের প্রায় 

অর্ধেক। 

উপনিবেশ শোষণ এবং আফ্রিকানদের দাবিয়ে রাখার উদ্দেশ্তে সালাজার সরকার 

পতুরীজদের উপনিবেশে বসতি করবার জন্ে উৎসাহ দিতে থাকে। আংগোলায় 
দু ছয়সাল উন্নয়ন পরিকল্পনা (১৯৫৯-১৯৬৪ ) অন্সারে সালাজার সরকার ৩ কোটি 
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৮* লক্ষ ডলার ঢেলে বুনেনে উপত্যকার উন্নয়ন, সেলায় পর্তুগাল থেকে আন! লোক: 
জনদ্দের বসতির সম্প্রসারণ এবং কুয়ানজা ও বেন্গুয়েল জেলায় নবাগতদ্বের বসতি 
স্থাপনের ব্যবস্থা কর! হয়। আফ্রিকান চাষীদের জমি কেড়ে নিয়ে পতৃর্গীজদের 
দেওয়া! হয়। ১৯৬৮ সালে আংগোলায় ইয়োরোপীয়দের হাতে ছিল ১ লক্ষাধিক 

হেক্টর আবাদী জমি (সবই উৎকৃষ্ট ও উর্বর জমি ), আর যে আফ্রিকানরা সংখ্যায় 
শ্বেতাজদের চাইতে কুড়ি গুণ বেশী তাদের হাতে ছিল প্রায় ২ লক্ষ হেক্টর জমি 
( অনেকাংশ নিরুষ্ট ও অন্নর্বর )। এর উপর “মরার উপর খাঁডার ঘা”-_আযংগোলীদের 
শিক্ষা, স্বান্থ্য প্রভৃতি কোনে ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার আছে বলে 
লালাজ।'র সরকার কখনও মনে করেনি। অনখনে-অর্ধাশনে ও রোগ-ব্যাধিতে 
হাজাব হাজাব মান্য মরে, শিক্ষাব অভাবে অধিকাংশ মানুষ সব বিষয়েই অজ্ঞ থেকে 

ষাযস। আর এক সুযোগ গ্রহণ করে উপজাতিতে উপজাতিতে ছন্বসংঘর্য বাধিয়ে দেওয়া 

হয়। এইভাবে ভেদনীতি অঙ্গসরণ করে পতুগীজ শাসকরা তাদেব শাসন ও শোষণ- 
বাবস্থাকে জোরদার কবে। 

কিন্তু এত করেও কিছু হলোনা । ইতিহাসের অমোঘ বিধানে মান্য জাগল। 
শিজেদেব প্রয়োজনেই পতুগীজ শাসকর! তাদেব মৃত্যুবান নিজেরাই তৈরি করেছিল । 
বাগিচা খনি, ডক, বনদৰ ও রেলপথে কর্মে নিযুক্ত হাজার কালো মাুষ নতুন 
জগতেব সন্ধান পেল, নিজেদের এঁক্যের শক্তিকে উপলব্ধি করল । আর এরই সঙ্গে 
যুক্ত হলো স্বপ্লসংখ্যক শিক্ষিত আফ্রিকান ধার্দেব চোখ খুলে গিয়েছিল জভ্য ছুনিত্বার 
সংস্পর্শে এসে । 

জাতীয় ন্বক্তি আন্দোলনের সৃচল। 

উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের স্থচনা হলো আধা-বৈধ সাংস্কৃতিক ও 

শিক্ষাসংক্রান্ত সমিতিগুলির মাধ্যমে । শহরের বুদ্ধিজীবীদের চেষ্টায় “আনম্মুন আমব' 
আংগোলাকে আবিষ্কার করি”, নব আযংগোলী কবি আন্দোলন, আংগোলার 
সাংস্কৃতিক সমিতি প্রভৃতি গড়ে ওঠে। এইসব সমিতি আফ্রিকানদের মধ্য শিক্ষা 
বিস্তারে ব্রতী হয়। এর ফলে জাতীয় সংস্কৃতির পুনরত্যুতখান ঘটে এবং স্বাধীনত 
লাভের স্পৃহ! জাগে । গ্রামাঞ্চলে গপ ধর্মীয় সম্পরদায়গুলিও উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে 
প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত করে। গুপ্ত ধর্মীয় আন্দোলনের মধ্যে সবচেয়ে 
প্রভাবশালী ছিল তোকোইবাদ। গ্রীন্রীয় ধর্মমত ও চিরাচরিত আফ্রিকান ধর্মগুলির 
সংষিশ্রণে সিমাও তোকো। এই ধর্মীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে 
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কঠোর নিরমশৃংখল! ছিল । আংগোল। থেকে ইয়োরোপীত্ব আক্রমণকারীদের বিতাডন 
করাই ছিল এই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মূল লক্ষ । 

মুক্তি আন্দোলনের প্রথম স্তরে দ্বীর্ঘকাল সম্প্রদা়গুলিই আআংগোলাহব পতু্দীজ 
শাসনবিরোধী গণসংগঠনরূপে আন্দোলন চালায় । অনগ্রসর দেশের পক্ষে এট' 
একান্তই শ্বাভাবিক। ভারতবধ, চীন প্রভৃভি দেশেও অনুক্ধপ সংগঠন ছিল। 

অনগ্রসর চিন্তাধারা, নানাবিধ ধর্মীয় সংস্কাব ইত্যাদি সত্বেও রুষক জনসাধারণের 
মধ্যে পতৃগীজ শাসনের বিরুদ্ধে চেতন। জাগানো! ও সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপাবে 
এইসব ধর্মীয় সম্প্রদায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল । 

বর্তমান শতাব্দীর ৫*-এর দশকে সারা আফ্রিকায় স্বাধীনতা সংগ্রামের আগুন 
ছড়িয়ে পড়লে আযাংগোলার মুক্তি আন্দোলন নতুন স্তবে উন্নীত হয়। এই সময় 
আংগোলার প্রথম জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলি গডে ওঠে । ১৯৫৬ সালের গোড়াৰ 

দিকে লুয়াগ্ডায় বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের একটি গোষ্ঠী "আযাংগোলা আফ্রিকানদের যৃক্ত 
গ্রাম দল” নামে এক দল প্রাতিষ্ঠা করেন। অন্যান্য গুপ্ত বাজনৈতিক সংস্থার 

সঙ্গে মিলে এই দল আযংগোল! গণমুক্তি আন্দোলন ( এস পি এল এ) নামে এক 
সংগঠন গড়ে তোলেন । 

প্রথমে এই সংগঠনের বেশীরভাগ সদস্যই ছিলেন দেশাত্মবোধে উদ্ধ্ধ বৃদ্ধিজীবী ! 
ব্যাপক প্রচারের ফলে এই সংগঠনের সাস্ত সংখ্যা ভ্রত বাডতে থাকে। শহরের 

শ্রমিক, কর্মচারী, ব্যবসায়ীরা সংগঠনে যোগ দ্বেন। ৫০-এর দশকেব শেষদিকে ক্ষেত- 
মঞ্জুর, বাগিচা-শ্রমিক, কৃষকর্দের মধ্যেও সংগঠনের প্রভাব ছডিযে পডে। ক্রমেই 
এই সংগঠন বুক্ত জাতীয় ক্রণ্টে পরিণত হয় । ৬*-এর দশকের গোড়ার দিকে সংগঠন 

ব! পার্টির সাশ্তনংখ্য! দাড়ায় ৫* হাজারেরও বেশী। বিপ্রবী গণতন্ত্রী বৃদ্ধিজীবীদেব 

প্রতিনিধি অগস্তিনহো। নেতো দলের নেতা! হন। 

১৯৬ সালে গণমুক্তি আন্দোলন দলের কর্মস্থচী ও নিয়মাবলী রচিত হয়। 

কর্মস্থচীতে অবিলম্বে আংগোলার স্বাধীনতা ঘোষণা, প্রজাক্ম্ম প্রতিষ্ঠা, সমস্ত 

নাগরিকের সাম্য, স্বাধীন জাতীয় অর্থনীতি গডে তোল! এবং ৮ ঘণ্টা কাজের দিণ 

প্রবর্তনের দাবি জানানো হয় । 
১৯৫৪ সালে আংগোল! পিপলস্ ইউনিয়ন নামে আর একটি জাতীয়তাবাদী দল 

প্রতিষিত হয়। এর ভিত্তি ছিল দুটি উপজাতি । সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদকে মুলধন 
করে গড়ে-ওঠ1 এই দলটির কোনো পরিষ্কার কর্মস্থচী ছিলনা । গণমুক্তি আন্দোলন 

(এম পি এল এ) দল বার-বার একটি ন্যুনতম কর্মস্থচীর ভিত্তিতে পিপল্স্ ইউনিয়ন 
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(ইউ পি এ)-এর সঙ্গে বুক্-ক্রণ্ট গড়ে তোলার প্রস্তাব দেয়, কিন্ত ইউ পি এ কখনও 
তাতে কর্ণপাত করেনি । 

৫*-এর দশকের শেষে আর একটি দল স্থাপিত হয় এযালায়েন্দ অব বোজো মরে 

পিপঙ্গ নামে । এটি পরে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অব আযাংগোল। ব৷ গণতান্ত্রিক ঘল বলে 

পরিচিত হুয়। ১৯৬২ সালে এই দল ইউপিএর সঙ্গে একত্রে লিওপোল্ডভিল 

( কিনসান1)-এ জাতীয় মুক্তিক্রণ্ট নামে সংস্থ! খাড়া করে আংগোলার বিপ্লবী সরকার 

€(নিবাসনে ) গঠন করে। গণমুক্তি আন্দোলন দলকে ( এম পি এল এ) ভাকাই 

হয়নি। এইভাবে জাতীয় মুক্তিআন্দোলনে বিভেদ স্থষ্টি করে উল্লিখিত ছুটি দল। 
এদের মধ্যে “সভ্য” আতগোলীদের 'অনেকে আছেন খাদের ভূমিক। ছিল সন্দেহ্নক। 

যাই হে।ক, আন্দোলনে বিভেদ স্থাষ্ট করে ও আন্দোলনের গতিকে রোধ বন 
ষায়নি। পততুগীজ কর্তৃপক্ষের নৃশংসতা ও অমানধষিকতা! আন্দোলনকে আরও প্রবল 
করে তোলে। আ্যাংগোলাব জাতীয় সংস্থাগুলি পতুগীজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আপস- 
আলোচন। করতে চেয়েছিল। জবাবে ১৯৫৯ সালে শত শত আংগোলী দেশপ্রেমিক- 

কে গ্রেপ্তার কর! হয় এবং৭ জন ইয়োরোগীয় সহ ৫৭ জনের বিরুদ্ধে “নাশকতাম্লক 
কাধকলাপে”ব অভিযোগে মামলা আনা হয়। 

এদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ অগান্তিন্হে! নেতে৷ | ডাক্তারী পাশ করে লৃয়ানভাস়্ 
প্র্যাকটিস গুরু করেছিলেন ডাঃ নেতো। সাহেবদের বিদ্ধে শিখে এসে নেতে রোগ 
সারাচ্ছে, মান্ষ বীচাচ্ছে নেতোর দেশবাসীর! এই কথা ভেবে গর্ববোধ করতো । 
খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন তিনি দেখতে দেখতে । আর বুদ্ধিজীবী মহলে তখনই তার 

বেশ নাম্ ডাক হয়েছে । কবি, চিকিৎসক দেশপ্রেমিক-_একাধারে এমন একটি মানুষ 
তে সহজে মেলেনা! পতুগীজ সরকারের কাছেও তিনি সুপরিচিত, তার রাজনৈতিক 

মতামত তাদের জান! আছে। ইতিমধ্যে লিসবনে তাকে ছুই দুইবার কারারুদ্ধ করা 
হয়েছে । ভাই ১০৫৯ সালে ধরপাকভ আরম হলে ডাঃ নেতোও রেহাই পেলেন ন1। 

১৯৬ সালে লুয়ানভায় তার ডাক্তারখানাতেই তাকে গ্রেপ্তার করা হলো। 
চারদিন চার বাক্তি তাকে ঘুমোতে না দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালানে! হলে! । 

তারপর পাঠিয়ে দেওয়! হলে! কেপ ভারদে ত্বীপে । 
ডাঃ নেতোর গ্রেপ্তাব আলোডন তুলল লুয়ানভায়, তার জন্বস্থান রেংগো| ও 

পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে। গ্রামবাসীরা দলে দলে পতেতে জেলার সদর দপ্তরে হাজির 
হলো৷। লুয়ানডা থেকে ৬* মাইল দ্বরে তেতে জেলার সদর দপ্তরে পতুগীজ জেলা 
শাসকের চোখ কপালে উঠলো । কালবিলম্ব ন৷ করে তিনি লুয়ানডায় আরও সৈন্ত 
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পাঠানোর জন্তে আবেদন জানালেন । কর্তৃপক্ষ আবেঘনে সাড়া দিয়ে ছেলার সর 
দগ্রে পাঠিয়ে দিলেন সাবমেশিন গান সঙ্জিত দুই লক্ষ সৈম্য। 

সাধারণ মাছষ ভয়ানক কিছু ঘটবে বলে তখনও ভাবেনি । ডাঃ নেতোর 
গ্রেপ্তারের এক সপ্তাহ পর়ে নারী ও শিশু সহ প্রায় এক হাজার গ্রামের মানের শাস্তি 

পূর্ণ বিক্ষোভ মিছিল জেলার সর দপ্তরে পৌঁছুলে বীরদর্পে পড়ূগীজ সৈম্তর! মিছিলের 
পর গুলি বর্ষণ করলো৷। নিহত হলো ৩* জন, আহতদের সংখ্য! দাড়াল ছুই শত। 
এতেও গ্রামের মানুষদের স্পর্ধার যথেষ্ট জবাব দেওয়া হলোনা ভেবে সৈম্তর! ডাঃ 
নেতোর জন্বস্থলে রেংগে। ও তার পাশের গ্রাম ইকোলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ধাকে 
পেল তাকেই খুন করলো নিখ্িচারে, তারপর আগুন লাগিষে ছারখার করে দিল 
এম দুটিকে । 

যে আগুন পতু গী্রা জালালো-_সে আগুন আর নিভলন! | 
পতু'গীজ ফ্যাসিস্টদের সম্াসের জবাব দিলেন আযাংগোলী দেশপ্রেমিকর। অস্ত্রধারণ 

করে। ১০৬১ সালের ৩ফেব্রুয়ারি গণমুক্তি আন্দোলন দলের ( এম পি এল এ) 
মুক্িসেনারা আক্রমণ করলেন লুয়ানডার জেলখানা, পুলিসের সদরদফতর ও বেতার- 
কেজ্্র। ১০ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয়বার আক্রমণ চালানো হলে! । পর্তুগীঞ্জরা আক্রমণ 
প্রতিহত করল, কিছু সংখ্যক মৃক্তিষেন! নিহত হলেন অথবা বন্দী হলেন। কিন্ত মৃক্ধি 
যোদ্ধাদের এই অসমসাহসিক আক্রমণ সারা! আযাংগোলায় এক নতুন দিনের ইন্থিত 

বহন করে আনল । 

মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ধারা উত্তরাঞ্চলে চলে যেতে পেরেছিলেন তাদের চেষ্টায় 
বাগিচা-শ্রমিকরা সংগঠিতভাবে বিল্রোহ করে। প্রগতিশীল ট্রেড ইউনিয়নগুলি ষে 
সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল সেই ধর্মঘটই সশস্ত্র বিদ্রোহের আকার ধারণ করে মার্চ 
মাসে। বিদ্রোহী শ্রমিকরা! কফি বাগিচার মালিক ও পুলিসর্দের আক্রমণ করে বন্থ 
লোককে হত্যা করে, ৫ শত কফি বাগিচার মধ্যে ২০* বাগিচা ধ্বংস করে এবং 

যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন করে দেয়। এই বিদ্রোহে ইউ পি এ-ও যোগ দিতে বাধ্য 
হুম্ব। সালাজার সরকার বিভ্রোহ দমনের জন্তে হাজার হাজার সৈগ্ক আমদানি করে। 
১৪৬২ সালের গোড়ার দিক পর্যস্ত অর্ধলক্ষাধিক আংগোলীকে হত্যা করা হয় এবং 
নাপাম বোম! বর্ষণ করে ধ্বংস করা ৬০টিরও বেশী গ্রাম উৎসাদন থেকে রক্ষা! পাওয়ার 
জন্তে শুধু কংগোতেই আশ্রয় গ্রহণ করে দুই লক্ষাধিক আংগোলী। স্থাটো বা উত্তর 
অতলাস্তিক জোটের শক্তিবর্গ পতু“গালকে সব রকমে সাহাধ্য করে। ব্রিটেন বৃদ্ধজাহাজ 
ও অহ্বশস্ম যোগায়, পশ্চিম জার্মানি দেয় অতি আধুনিক সাব-মেশিনগান, মাফ 
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যুক্তরাষ্ট্র যোগান দেয় নাপাম বোমার । পশ্চিমী শক্তিবর্গ ও একচেটিয়। পৃঁজিপতিঘের 
কাছ থেকে পতৃগাল ৯৯৬১ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে পায় হাজার কোটি এস্ইডো। 

এই সময় থেকেই উগ্র জাতীয়তাবাদীর্দের খেল গুরু হয়। মা্িন সাম্রাজ্যবাদের 
সমর্থনপুষ্ট পিপংল্স ইউনিয়ন (ইউ পি আই) দল যুক্ত কম্যান্ড, গঠন করতে অস্বীকার 
করে এবং শুধু তাই নয়, গণমৃক্তি আন্দোলনের পরিচালিত মুক্তিযোদ্ধাদের উপর সমস্থ 
আক্রমণও চালায়। মুক্তি আন্দোলনে নিজেদের পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপনের উদ্দেস্তে এই 
দলটি জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। 

১৯৬৩ সালের গ্রীন্মকালে কঙ্গোর তৎকালন প্রধানমন্ত্রী আছুল৷ হোলডেন 
রবার্টোর ( ইউ পি আই-এর নেত। ) নেতৃত্বে গঠিত আযাংগোলার প্বিপ্লবী সরকারকে 

ক্বীকৃতি দেন। আরও কয়েকটি আফ্রিকান তার পর্দাংক অন্থসরণ করে । সঙ্গে সঙ্গে 

গণম্বক্তি আন্দোলন ( এম পি এল এ) দলের বনু সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়, অস্ত্রশস্ত্র 

বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং এই দলকে বে-আইনী ঘোষণ] করা হয়। এম পি এল এ দল 

তাদের সদরদপ্তর কংগোয় ( কাজাতিল ) স্থানাস্তরিত করতে বাধ্য হন। 

মাঞ্িন সারাজ্যবাদীরা বুঝতে পেরেছিল যে আযাংগোলার মুক্তি সংগ্রামকে স্তব্ধ 
কর! যাবেনা। তাই আগে থেকেই কিছুসংখ্যক দালাল যোগাড় করে তারের 

সাহায্যে মুক্তিসংগ্রামীদের মধ্যে বিভেদ হৃগ্রি করা এবং শেষপর্স্ত তথাকথিত স্বাধীন 
আংগোলাক্ন একটি নতৃন সরকার স্থাপন করার উদ্দেশ্রে সাত্রাজ্যবারদদীর1 ষড়যন্ত্র জাল 
বিস্তার করে। 

এব ফল য! দাড়ায় তা সংক্ষেপে বল! হয়েছে । এখন যেসব দেশক্রোহী মার্ধিন 
সাম্রাজ্যবাদীদের প্রধান ভূমিক। গ্রহণ করেছিল তাদের পরিচয় জান। যাক। 

মাকিন গোয়েন্দার ছুইজন দালালকে বেছে নেয়। একজন হলে। জোস গিলমোর 
বনাম হোলডেন রবার্টো আর একজন জোনাস মালহেইরো! সাভিমাব | 

জোস গিলমোরের উৎকট উচ্চাকাজ্! ছিল । নে আংগোলায় জন্মগ্রহণ করলেও 
তার শৈশবকালেই তার বাপ-ম। কংগোর (লিওপোহ্ডভিল ) বাসিন্দ! হয়ে যান। 

বড় হয়ে গিলমোর কংগো রাজ্যের রাজ হওয়ার সাধ হয়। তার চক্রাস্তেই বা কংগো 
উপজাতির নেতা ও কংগোরাজ তৃতীয় আস্তনিওকে বিষ খাইয়ে মার! হয় । রাজ। 

হওয়ার সাধ তার মিটলে! না, কিন্ত আকাঙা অনেক। ভাগ্যান্ত্েসী এই জোস গিল- 

মোরকে হাত করে মান গোয়েন্দা সংস্থা সি আই এ মুক্তিফুণ্টে বিভেদ ৃষ্টির জনে 
উঠেপড়ে লেগে যায়। জোস গিলমোরের নতুন নামকরণ হয় হোলডেন রবার্টো। 

হোলডেন রবার্টোর কাহিনী গোয়েন্দা কাহিনীর চাইতেও চমকপ্রদ, তবে সে 
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কাহিনী এখানে বিশ্বারিতজাবে বলার প্রয়োজন নেই। 
ঝরষুর অর্থ ভেলে এবং কস্্শঙ্ সরবরাহ করে হোলডেন ববার্টোকে দিয়ে কংগোয় 

বের্ডমান জাইরে )।একটি অবস্থায় বিপ্রবী আ্যাংগোলান সরকার পর্মস্ত গঠন কর! হস়। 
কংগোর (লিও পোলভভিল ) তখন প্রায় পাচ লক্ষ আংগোলান বাস করত, 

কাজেই কিছু লোক যোগাড় করা হোলডেন রবার্ঠোর পক্ষে খুব কঠিন হয়নি। এর 
উপর কংগে। সরকারের সক্িয় সমর্থন ও সাহাষ্য তাকে আরও উৎসাহিত করে । 

এই দেশত্ত্রোহীর চক্রান্তের বলি ছয় হাজার হাজার আংগোলান, পততৃগীজরাও বাদ 
পড়েনি। 

মুক্তিমংগ্রাম তীরতর হয়ে উঠলে আর একটি উপজাতীয় সংস্থার সঙ্গে হাত 
মিলিয়ে ছোলডেন রবার্টো ১৯৬২ সালের ২৭ মার্চ এফ এন এল এ (্াশনাল ফ্রুট 
করাদ লিবারেশন অব আ্যাংগোল! বা! আংগোলার মুক্তির জন্তে জাতীয় মোরচা) গঠন 
করে। কিন্তু যখন জোস গিলমোর বনাম হোলডেন রবার্টে। প্রথমে ইউ পি এন এ 

(ইউনিয়ন অব পপৃুলেশনস্ অব নর্থ আংগোলা বা! উত্তর আংগোলার জাতিসমূহের 
ইউনিয়ন) এবং পরে ইউ পি এ ( ইউনিয়ন অব পপুলেশনস্ অব আফ্রিকা) গঠন 
করে তখনই তার অনেক ব্যাপার ফাস হয়ে যায়। 

এর উপর জোনাস মাল হেইরে! সাডিমবি নামে আর একজন ভাগ্যান্বেধী দেশ- 
স্রোহীর আবির্ভাব টায় ব্যাপার আরে। জটিল হয়ে ওঠে। সাম্রাজ্যবাদদীরা তে 
কোনে! একজন দেশক্রোহীর উপর নির্ভর করে থাকতে পারেনা! কাজেই সাভিম- 
বির অর্থের অভাব হলোন। এবং ন্তাশনাল ইউনিয়ন কর টোটাল ইনভিপেনডেন্স 
অব আ্যাংগোলা ( উনিতা ) বা আাংগোলার পূর্ণ হ্বাধীনতার জন্তে জাতীয় ইউনিয়ন 
নামে আর একটি সংস্থ। গঞজজিবে/উঠল। 

গ্রধম দিকে হোলডেন রবার্টো ও সাভিমবি ধোকা! দিয়ে কিছুটা আম্ছা অর্জন 

করলেও তাদ্বের আসল ক্ষণ ধরা পড়তে বেশি দেরী হলনা । ছুই ভাগ্যান্বেধী দেশ- 

ক্রোহীর মধ্যে বিরোধ ও সংধর্ষেই হবরূপ উদ্্ঘাটিত হলে! । সাতিষরি ও আরও অনেকে 
১৯৬৪ সালেই তথাকধিত «বিপ্লবী (বলে ছিল প্রজা) আংগোধা সরকারের সঙ্গে 

অথ অম্ূর্ীীগৃিয় করে । শুধু তাই নাঃ সাতিদবিই গ্রকান্তে হোলডেন£রবার্টোকে 
নি'আই 4৮৮4 বলে খোষণ! করে সব কিছু ফাস করে দেয়। এরপরেই তার নিজস্ব 

সংগঠন তৈরি করে সাভিমবি যে সাগ্রাজ্যবাছের বেশি নির্ভরযোগ্য দালাল তা প্রা 

করার জন্ক উঠে পড়ে লেগে ষায়। হোলড়েন রবার্টো মাফিন সাআজ্যবাদের এবং 
সাতিদবি পর্গুগান্দর গোয়েন্দ! বিভাগের চররূগে কার্প করতে থাকে । 
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পতুগালে ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের পর এই ছুই আশুতারী দলের, সম্পর্কে 
শ্রচুর গলিলপঞ্জ পাওয়া গেছে। 

জাতীয় আন্দোলনের মত্যে বিভেদ ও অনৈক্য সত্তেও আযাংগোঁলার মৃক্তিসং গ্রামের 
অগ্রগতিকে রোধ কর! গেলনা | গণমুক্তি আন্দোলন ধল নিজেদের পুনর্গঠিত ও সংহত 
করে নবোভমে সংগ্রাধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ইউ পি এ-র ছরূপ উদ্ঘাটিত হওয়ার 
আফ্রিকান এঁকা সংস্থা (ও এ ইউ) ইউ পি এ-র নেতৃত্বে পরিচালিত তথাকধিত 
আযংগোলা সরকারকে স্বীকৃতি দিতে অন্বীকার করে একটি সিন্ধান্ত গ্রহণ করেন। 
১৯৬৪ সাল থেকে গণমুক্তি আন্দোলন দল আফ্রিকান এঁক্য সংস্থার কাছ থেকে বৈষদ্সিক 

সাহায্য পেতে থাকে। এই সময় ইউ পি'এতে ভাঙন ধরে এবং বহু বিশিষ্ট সন্ত 
নেতাদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উতাপন করে ইউ পি এ-র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন় 
করেন। ১৯৬৬ সাল থেকে ইত পি এ আংগোলায় সামরিক কার্ধকলাপ বন্ধ করে দেয়, 
যুক্তি আন্দোলনে বাধা সৃষ্টি করাই তার প্রধান কাজ হয়ে দাড়ায় । 

গণমুক্তি আন্দোলন দল (এম পি এল এ) ইতিমধ্যে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করে 
নতুনভাবে তাঘের মুজিবাহিনীকে সংগঠিত করে। গেরিলা যুদ্ধের কৌশল আয়ত্ত করে 
মৃক্তিসেনারা উপনিবেশবাধীদের উপর প্রচণ্ড আধাত হানতে শুরু করে। ১৯৬৬ 

সালে ছুই হাজার অভিযান চালিয়ে মৃক্তিফৌজ ১৬ শতাধিক পতুর্গীজ সৈষ্ঠাকে বধ করে 
ও বহু অস্ত্রশস্ত্র দখল করে। এরপর মুক্তিযোদ্ধাদের জয়যাত্র। গুরু হয়। আযাংগোলার 
এক-তৃতীয়াংশের বেশি জায়গ! শত্রু কবলমুক্ত হয় । চার লক্ষাধিক বর্গকিলোমিটারের 
অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় মুক্তিফৌজের পুর্ণ কর্তৃত্ব । মৃক্তাঞ্চলের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় 
তিন লক্ষ । যুদ্ধ চলতে থাকে আযংগোলার ছয়টি অঞ্চলের মধ্যে পাচটি অঞ্চলে । 
যুক্তিফৌজের অগ্রগতি রোখের জন্তে পতুগীজ সরকার মাকিন বুক্তরাষ্, ব্রিটেন, পণ্চিম 
জার্মানি, দক্ষিণ আফ্রিকার সাহায্যে অতি আধুনিক মারণান্ত্ে ঙ্গিত ৮* হাজার সৈল্ত 
সমাবেশ করে। 

আ্যাংগোলার মৃক্তিফৌজকে বিরাট বাধাবিপত্তির সন্থর্ধীন হতে হয়। দেশের 
ভৌগোলিক অবস্থান তাদের পক্ষে একটা বড়ো রকমেয় বাধা দীড়ায়। তানজানিয়া, 
আমনিরা প্রভৃতি আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলির সাহায্যে তার! এই বাধা আক মের চেষ্টা 
করে। কিন্ত গার-ওস-সালাম বন্দর থেকে জিনিসপঞ্জ আনতে হলে কম-সৌঁচকথ হাজার 
কিলোমিটার দুরত্ব খ্মতিক্রম করতে হুয়। দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে 
যখন লড়াই চলছিল তখন এইসব অঞ্চলে মৃক্রিফৌজজের রসফ ও সথরসন্ভার পাঠাতে 
আরে ৭ শত কিলোমিটার দৃরত্ব অতিক্রম করতে হতো! । পিঠে মাল নিয়ে ভারবাহীরা 

উতত৬ 



এই পথ অতিরম করত পানে ছেটে গভীর অরণা, জলাভূমি ও ফাশবনের মধ দিয়ে । 
এইরব বাধ! অতিক্রম করে মৃক্তিফৌজ দুর্বার আক্রমণ চালিয়ে যায়, আঘাতের 

'পর আত্মোত হাঁনে উপনিবেশবাধ্ীদের উপর । দিশাহীর পর্তুগীজ বর্তৃপক্ষ ১৯৭২ 
সালের বরদ্ককাল থেকে ব্যাপক আকারে গাছপালা ও উত্তিব-ধ্বংলী বিষবাম্প প্রয়োগ, 
করতে খাকে। মাফিন আগ্রামীদের অনুকরণে পতুগীজ উপনিবেশধাদীরাও 
আযংগোলায় দ্বিতীয় ভিয়েতনাম স্থষ্টির চেষ্টা করে। পর্তুগালের প্রধানমন্ত্রী কায়েতানে! 
সদপ্ডে ধোষণা করেন যে, পতু'গাল 'গুধু একটি সভ্যতাকেই* রক্ষ। কব্রছে না, ব্যাপকতম 
সভ্যতা বলতে যা! বোঝায় সেই সভাতাকে' রক্ষা করছে। 

সাম্রাজ্যবাদী ও জাতিবর্ণঘেষী ফ্যাসিস্ট ও আধা-ফ্যাসিস্ট সরকারগুলির সমর্থনপুষ্ট 
পত্ভৃগীঞ্জ সরকারের “সভ্যতা রক্ষার অভিযানের বিরুদ্ধে আতংগোলীর গড়ে তোলে 
দুর্জয় প্রতিরোধ । গত ১৩ ডিসেম্বর আংগোলার জাতীয় মুক্তিক্রণ্ট নামে পরিচিত 

আর একটি রাজনৈতিক দলেব সঙ্গে গণমুক্তি আন্দোলন (এম পি এল এ) দলের একটি 
চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে শক্তি অনেক বেড়ে যায়। উভয় 
ফ্রুট বা দল এক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। এটা অন্থান্ত মিত্র আফ্রিকান রাষ্ট্রের 
'ভিপ্রেত ছিল। পতুগীজ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত আযংগোলী মৃি 
যোদ্ধাদের সমর্থন জানায় সমাজ-যাস্ত্রিক দুনিয়া! এবং সমস্ত দেশের প্রগতিশীল মানুষ । 

সাহাষ্য পাঠায় দোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্তান্ত সমাজতাঙ্গিক দেশ। 

আংগোলার গণমুক্তি আন্দোলন দলের ( এম পি এল এ) নেতা ও সভাপতি 

অগস্তিনূহো। নেতে। লগৌরবে ঘোষণা করেন : প্পতু্গীঞজ উপনিবেশবার্দীরা পরাজয়ের 
পর পরাজয় বরণ করছে , তাদের শাসনের অবসান ঘটতে আর দেরি নেই।» 

তিনি বলেছেন £ “উপনিবেশবাদ ও জাতিদ্বেষবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সবদাই 

সোভিয়েত ইউনিয়নের লেনিনবাদদী পররাষ্ট্রণীতির একটি দৃঢ় নীতি। ব্যবহারিক 
জীবনে এই নীতি গ্রকাশ পেয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক আমাদের আন্দোলনকে 

নৈতিক ও বৈষরিক সমর্থনদানের মধ্যে এবং আফ্রিকার স্বাধীনতার জন্তে যারা লড়ছে 
তাদের সঙ্গে আস্তর্জাতিক সংহতির মধ্যে 

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্ঠ সমাজতামজ্িক দেশ আংগোলার মুদ্ধিকামী 
জনগণের পাশে এসে দাড়ানোর ফলে মুক্তিফৌজের মনোবল ও অন্ত্রবল বেড়ে যায়। 
বিচলিত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ পতু'গালের ক্যাসিঘ্ত সালাজারকে সর্বতোভাবে 

সাহায্য করতে থাকে। 
আফ্রিকার পরিস্থিতির উল্লেখ করে স্তাটো ব। উত্তর আতলাস্তিক যৃদ্ধ জোটের 

১০১ 



সেজারি জেনািল চি দিধার ১৯৮১ সাগের অক্টোধা, খসে পখচনে ধোঁধগা 
কয়েন? “কদিউমিনট বিগ বিষে আমাদের ক্যাব হতেই ইবে |” 

এই মার থেখ মার ইরা, বিটেন, পদদিম জার্গীনি ও জা বৃউছথে 
পড়ুগাধকে অর্থ, অন্থপয় এবং সর্ধগ্রকার সমরনন্তার যোগাতে ধাকে। এর ফলে 
আযংলোৌলা, যোজাহিক ও জন্যান্ঠ অঞলের মুভিযোধারের প্রকতগক্গে গৃজিবাধী 
দুদিয়ার মম সাহাজাবাদী শক্তির সন্ধীন হতে হয়। পরে মাওবাদী চীন 
নাধাঙ্াবাধীঢের সঙ্গে হাত মেলায়। 



১৪ 

“আমাদের সশস্ত্বাহিনী ক্নায়বিক মনন্তাত্বিক অবসাদের শেষ সীমায় 
উপনীত হয়েছে। 

-স্জেনারেল কোস্ত। গোমেজ, 

পতু'গীজ সেনানীমগ্ডলীর অধিনায়ক, ১১ মে, ১৪৭৫ 

লড়াই, ফড়াই আর লড়াই--বছরের পর বছর। পথেংগ্রান্তরে, গভীর অরণ্য, 
নদীবক্ষে, শহরে গ্রামে বৃদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। অজশ্র আধুনিক অমরান্, 
প্রচুর সমরস্ভার, যুদ্জজাহাজ, ট্যাংক, বিমান--সবকিছুর সাহায্য নিয়েও পর্তুগীজ 
বাহিনী পতুগিজ অধিকৃত আফ্রিকার মুক্তিযোদ্ধাদের হঠাতে পারল না। গ্রামের পর 
গ্রাম জালিয়ে দিয়ে, বিমান থেকে বোমাবর্ধণ করে, দানবীয় হত্যাকাণ্ড চালিয়ে, 
'নারী শিশু নিধিশেষে হাজার হাজার মাহ্যকে খাঁচায়-পোরা পপর মতো কাটাতায়ে 
ঘের! অঞ্চলগুলিতে আটক রেধে দমানে। গেলন। মুঁজিকামী আফ্রিকার কালে! কালে! 
মান্ষগুলিকে। তারা আসতেই থাকে -কখনো৷ অশরীরি ছায়ার মতো অরণ্যের 
আড়ালে আড়ালে, কখনে ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্রোখধোন্সত্ত সিংহের মতো! একেবারে সামনে 
এসে, কধনে! আকন্মিক দ্র্ণীঝড়ের মতো! সব তছনছ করে দিয়ে যায়। . * . 

রাত, তু গীজ সৈন্যরা) তাঞ্চের সেনাপতিরা! বড়ো ্ লস্ত, বড়ো অসহায়। এমন 
অবস্থা বেশিদিন চলতে পারেন!। তাই একদিন তুঁষের ্যাগুনের মতো ধিক খিকি 
বরে অলতে থাকা বিদ্ষোতত দাবালনের মতো লের্লিহান শিখা বিস্তার করে ছড়িয়ে 
“পড়ল ছাধানিলের টন হলো! অদ্ুতগাবে) জেনারেল আনতোলিও দে স্পিনোল 

১৩৩ 
বৃ 



ছিলেন পতু'গালের ক্যাসিত্ত সরকারের অত্ন্ত বিশ্বাসভাজন লোক ॥ তার বাবা 
সালাজার সরকারের অর্থমধণালয়ের ইন্সপেইর-জেনারেল ছিলেন। মাত ১৮ বছর 
খসে অন্বারোহীবাহিনীতে মোগ,দিয়ে স্পিলোলা লেফটেনান্ট পদ লাভ করেন এবং 
স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় জেনারেল ফ্রাংকোর পক্ষে লড়েন। এরপর ১৯৬১ সালে 
আযতগোলায মুক্তিফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে তিনি জেনারেল পথে 
উন্নীত হন। 

১৪৬৮ সালে গিনি-বিসাউ-এর শাসনকর্তা ও প্রধান সেনাপতি উতয় পদে নিষৃক্ত 
হয়ে ১৯৭৩ সাল পর্যস্ত স্পিনোল1 গিল্ি-বিসাউতে শাসনফাধ চালান এবং স্বৃত্তি- 

ফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এই সমন্নকার তিক্ত অভিজ্ঞত। তার মানসিক 
বিপর্ধয় ঘটা এবং তিনি যৃদ্ধবিরোধী ও ফ্যাসিতু। শাসনবিরোধী হয়ে এঠেন। লিসবনে 
ফিরে গিয়ে তিনি সেনানীমণ্ডুলীর সহকারী অধিনায়ক নিযুক্ত হন, কিন্তু নিজের 
অভিজ্ঞতীপ্রস্থত অপস্ভতোষ ও বিক্ষোভ তিনি চেপে রাখতে পারলেন না। এখানে 

' বল! যাস যে, গিনি-বিসাউতে মুক্তিযোদ্ধাদের দৃঢ়সংকষ্পা অসাধারণ শৌর্ষবীর্য ও 
রণনৈপুণ্য এবং পতুীজবাহিনীর নৈবান্ত ও অসস্তোষ ম্পিনোলার উপর গভীর প্রভাব 
বিস্তার করৈছিল। তিনি বুঝেছিলেন যে মৃকিতৃদ্ধের বন্ঠাকে রোখা1 যাবেনা । তাই 
তিনি প্পতু'গাল ও তার ভবিস্তৎ” নামে'এক বই লিখে প্রকাশ করলেন। এই বইতে 
তৎকালীন গেমাস-কায়েতনো৷ সরকারের পতুগীজ অধিক্কৃত আফ্রিক৷ সংক্তাস্ত কর্মনীতির 
তীত্র সমালোচনা করা হয়। ম্পিনোলার বই লারা দেশে এবং বাইরেও বিরাট 
আলোড়নের ত্ট্টি করে। এর ফলে ম্পিনোলা পদচ্যুত হন। কিন্ত বিক্ষোভের আগুন 

তখন জলে উঠেছে। অমনম্তত্ববিদদ্দের ভাষ! অনুসরণ করে পতৃগীজ সেনানীমগ্ডলীর 
অধিনায়ক জেনারেল ফোস্তা গোষেজ বললেন £ আমাদের সশস্ত্রবাহিনী ন্ায়বিক-- 
মনন্তাত্বিক অবসাদের শেষ সীমায় পৌছিয়েছে।” 

এই ক্লান্তি, এই অরসাদই পতু'গীজ বাহিনীকে যুদ্ধ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে 
বাধ্য করল এর অর্থ পরাজয় হ্বীকার, কিন্ধু তা স্বীকার করতেও তার্দের বাধা নেই, বরং 
উপনিবেশবাছু বজার রেখে যার! দেশের দুঃখদুর্দশার ও তার পরাজয়ের গ্লানির জন্টে 

দায়ী তাদের ক্ষমতীচ্যুত করাই তাদের কর্তব্য। , এই কর্তব্যবোধ জাগধার সঙ্গে 
সঙ্গেই ১৯৭৪ সালের ২৫ এপ্রিল পতুণগীজ অফিসারদের আকন্মিক সশঙ্ধ অস্ভুতান দীর্ঘ 
৪৮ বছরের ফ্যাসিস্ত শাসনের অবসান ঘটালে! । 

ফ্যাসিত্ত লাসনই প্তৃ গালের উপনিবেশবাদকে গায়ের জোরে টি'কিবে রেখেছিল । 
তার লাধ ডিন কিছু সাধ্য ডিলনা। কলে ব্রিটিশ গুঁজিপতিরা, পরে মাফিন, ফরাসি, 
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গলিজিপতিরাই পতৃ্িজ উপনিব্শগুলি থেকে দুহাতে মূনাফা নুঠছিল। গড়'সী 
ধনপত্িরাও এই ৫ কিছু বখরা পেতেন, কিন্তু জনসাধারণকে বহন করতে হতে। 
উপনিবেশ বহাল রাধার বিপুল বোঝ! । দবীর্বকালব্ঠাপী বন্ধ এই বোঝাকে আরো! 
গুরুভার করে তুলেছিল । উপনিবেশবাদের বিলানিতা। তারা আর সহ! করতে রাজী 
ছিলনা। ফ্যাসিত্ত শাসনের বিরুদ্ধে তাদের ঘ্বণ! নানান্ভাবে অভিবাক্ত হযেছে প্রচণ্ড 
ঘ্মননীতি সত্বেও। এই দমননীতির শিকার হয়েছেন কমিউনিস্ট থেকে আরম্ভ করে 
ফ্যাসিস্ববিরোধী সকল শ্রেণীর মান্য । পর্তুগীজ বাহিনীর প্রগতিশীল অফিসারদের 
সশঙ্ত্র অত্যুত্থানকে শ্বাগত জানাল পতুগালের জনগণ । সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশ- 
বাদের শেষ একট৷ প্রকাণ্ড ঘাটি চূর্ণ হয়ে গেল। 

পতু'গীজ অধিরূত আফ্রিকার জনগণের স্বাধীনতা সংগম এক নতুন যুগের 
গ্বাধীনতা সংগ্রাম । এই ম্বাধীনত। সংগ্রামের নেতৃত্ব ধার! গ্রহণ করেছিলেন তারা 

অন্থ্প্রাণিত হয়েছিলেন অক্টোবর মহাবিপ্লবের দ্বারা, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের 
মহৎ আদর্শের দ্বারা। সমস্ত মানুষকে সর্বপ্রকার শোষণ থেকে মুক্ত করার মহৎ লক্ষ্য 

সামনে রেখেই তারা জাতীয় মৃক্তিসংগ্রামে অবতীর্ হয়েছিলেন, আর কার্ক্ষেত্র 
সেই লক্ষ্যকে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেই তারা নিপীড়িত, নিগৃহীত ও শোধিত সমস্ত 
মানুষের আস্থাভাজন “হয়েছিলেন। অর্ধোলঙ্গ, নিরক্ষর, নিরন্ন লক্ষ লক্ষ মানুষ 
স্বেচ্ছায় ঘোগ দিয়েছিল মুক্তিসংগ্রামে। তার! বুঝেছিল মুক্তিসংগ্রামের সাফল্যের 
উপরেই তার্দের ভবিষ্তুৎ নির্ভর করছে। সাধারণ মখনুষ, তাই কোনে। কিছুর পরোয়। 

ন। করে ম্ৃজিসংগ্রামে যোগ দিয়েছিল । অকথ্য নির্যাতন, নির্মম ম্বত্যু কিছুই তাদের 
ক্পর্লপ করতে পারেনি । আফ্রিকা-বিশেষজ্ঞ বেসিল ডেভিডসন আফ্রিকার জনগণের 
এই সংগ্রামকে প্রাজনৈতিক সংগ্রাম” আখ্যা দিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, 

আফ্রিকার মুক্তিযোদ্ধার্দের সামরিক সাফল্যের মুলে আছে তাদের রাজনৈতিক 

সংগ্রামের সাফল্য । 

আর এই সাফল্যস্ত্ধু পতুগীজ অধিকৃত আফ্রিকার জনগণকে মুক্ত করেনি, মুক্ত 
করেছে পতুীজ জনগণকেও | ইতিহাসে এমন ঘটনা এই প্রথম ঘটল। 

১৯৭৪ সালের ছ্ুলাই মাসের শেষদিকে পতৃগীজ প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি জেনারেল 

আনতোলিও দি ম্পিনোলা আফ্রিকায় পরতূ'গালের উপনিবেশগুলি সম্পর্কে গ্রজঞা- 

তাঞ্্িক পর্তুগালের মূলনীতি নির্ধারণ করে একাটি সাংবিধানিক আইন স্থাক্ষর 
করলেন। পর্তুগালের ১৯৩৩ সালের যে ধার! অন্দারে আফ্রিকার উপনিধেশ- 
গুলিকে পর্তুগীজ রাষ্ট্রের অন্তরূক্ত কর! হয়েছিল সেই ধারাটি বাতিল করা হলে! । 
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এরপর অঙস্ট: দাখের গোড়ায় দিকে পতুগাংলর কন্থার্বী সরকার (আর 
ফৌরসেস হুডমেন্ট বা সশজ বাহিনীর ব্যান্দোলিনের প্রতিনিদিদের নিয়ে গঠিত ) এবং 
কমিউগিলী পার্টি, সোশাদিন্ট পার্টি ও পিপল্স' ডেমোজ্যাটিক পার্টি প্রতিমিধিরা 
এক রিবৃতি প্রকাশ করে--পির্সি-বিসাউ প্রজাত্জকে খ্বাীন রাষ্ট্ররপে স্বীকার করার, 
অধিধধে “মতা হণ্ডান্তর সম্পর্ে একটি চুক্তি করার এবং জাতিসংঘের সন অসার 
গিনিবিসাউ-এর জাতিসংঘের সম হওয়ার আবেদন ষমর্থন করার অভিপ্রায় জাপন 
ফরলেন। পতৃর্গালের অস্থায়ী সরকার এরই সঙ্গে সঙ্গে আযংগোল, মোজাখিক, 
কেপ-ভারদে স্বীপপুঞ্ধ এবং পাওতোম ও প্রিন্চেপের জনগণের আত্মনিযন্রণের ও 
খ্বাধীনতা লাভের অধিকার স্বীকার করে নিলেন। 

২৫ এপ্রিলের সশস্ত্র অভ্যুত্থান হার! ঘাটয়েছিলেন জশস্ত্র বাহিনীর আন্দোলন 

(এম এফ এ) নামক সংগঠনের অন্তর্ভুক তাদের গিনি-বিসাউ শাখা ১৯৭৪ সালের 
২৯ স্ুলাই বিসাউ-এ অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে এক স্মরণীয় বিবৃতি দেন। 

এই বিবৃতিতে বল! হয় ঃ *উপনিবেশের জনগণ ও পর্তৃগালের জনগণ পরস্পরের 
মিআ্র।” এই ঘোষণার অর্থ পরিষ্কার-এর অর্থ পতুগীজ অধিকৃত আফ্রিকাব জনগণের 
হাতে তাদের দেশগুলি তুলে দিয়ে তাদের স্বাধীনভাবে দেশশাসন ও উরয়নের পরি- 
পূর্ণ অধিকার স্বীকার করা। | 

“সশস্ত্র বাহিনীর আন্দোলনের” সিদ্ধান্ত অনুসারে অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী 
ভাস্কো দবোপ সানতোস গোনসাল্ভ্ঞ় লির্সবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা 
করলেন যে, উপনিবেশগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ আফ্রিকানদের হাতে যেসব নীতি 
অন্গযায়ী ক্ষমতা হত্যাত্তর কর! হবে সেগুলি সংগ্লি্ট সকল পক্ষের মধ্যে আলোচনার 
মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে। 

এইভাবে দীর্ঘ ৯৩ বৎদরধ্যাী রজ্ক্ষয়ী উপনিবেশিক সংগ্রামের অবসান আসন্ন 
হলো, উন্মুক্ত হলো এতদিনের পতু'গীজ অধিরুত আফ্রিকার, মান্য ও পতুগালের 
মাঁছধের সামনে এক নতুন দিগন্ত । 

তব উগ্র ঈক্ষিণপন্থীরা এই অবস্থাকে মেনে নিতে পারল না। তাদের বিভিন্ন দল 
ও উপদলগুলি ক্ষমতা নিজেফের হাতে রাখার উদ্দেপ্ডে চক্রান্তে লিখ হলে1। একটি 
ঘটনা তাদের উৎসাহিত করল। 

পতু/যীজ দক্ষিণপন্থী এবং সাগ্রাজ্যবাদীদের উৎলাহিত হওয়ার কারণ হকি 
যোদ্ধাদের মধ্যে বিচ্ছেপন্থীদের আবির্ভাব। মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠন যর হলেও 
নানা ধরনের মাঁছুষ সংগঠনের মধো স্থান পাতায় অর্ধেক বিষয়ে গড়ে হেখা দিত) 
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এই মতছেদ একসময় ওরুতর আকার প্লারণ করল । ১৯৭৩ সালে খন সংথাম ভীব 
কয়ে উঠেছে সেই লময় গণ-মুক্তিবাহিনীর সহসভাপতি এবং অন্যতম বিণিষ্ট মুি- 
যোদ্ধ! ড্যানিয়েল 'চিপেন্ডা তার সমর্থকদের নিয়ে সংগঠন থেকে বেরিয়ে গেলেন। 

। মুংকীর্ণ উপজাতি কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চিপেন্ডা প্রথমে অংগঠন দখলের চেষ্টা 
করেন। এব্যাপারে জাখিয়ার একটি প্রভাবশালী মহল তাকে উৎসাহ দেয়। 

এম পি এল এ বা আংগোলার গণ-যুক্তিবাহিনী চিপেন্ডার হঠকারী কার্ধ- 
.কলাপ ব্যর্থ করে ফিতে পারলেও চিপেন্ডা ও তার দলবল সরে যাওয়ায় বেশ দুর্বল 
হরে পড়ে। ঠিক এই সময় সাম্রাজ্যবাদী ও পতুরগীজ দক্ষিণপন্থীর! দেশঙ্রোহী 
হোলডেন ববার্টো৷ এবং জোনা সাভিমবিকেও কাজে লাগায় *" 

সাতিমবির “উনিতা বাহিনী যুদ্ধবিরতির প্রত্তাব দিম্েছে এই খবর ফলাও করে 
পতৃীজ কাগজ্গুলিতে ছাপা হয়। উদ্দেশ্ব--দেশস্রোহীদের সঙ্গে আপস-আলোচনা 
চালিয়ে আংগোলার একটি পুতুল সরকার গঠন কর! । এ ব্যাপারে জাইরের মোবৃতু 
সরকারও বিশেষ ভূমিক! গ্রহণ করে। তৈলসম্পদসমৃন্ধ কাবিন্দ। গ্রাস করাই ছিল 
মোর্তুর লক্ষ্য । 

সাভিমবি খাস পতুীজ সরকাবের লোক, কাজেই সাভিমবিকেই পতুগীজ রলাগজ- 
গুলিতে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এ ভু'গালে রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন জেনারেল 
আন্তোলিও ছি স্পিনোলা। স্পিনোলা মৃক্তিবাহিনীগুলির সঙ্গে আপস করার 
ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি তখনও মাফ্চিন সৈন্যবাহিনীর সাহাষা লাভের স্বপ্ন 

দেখছেন। তীর সমালোচনাই ফ্যাসিম্তশাসনের ভিত টলিয়ে দিলেও তিনি 
নতুন কারদায় আফ্রিকার পতুক্ আধিপত্য বজায় রাখতে চেয়েছিলেন । 

জেনারেল স্পিনোল! পতুর্গীজ উপনিবেশগুলি বজায় রাখার উদ্গেস্তে ঘগপৎ 
মোবৃতু, দক্ষিণ আফ্রিকা! এবং সাম্রাজ্যবাদী মুরুববীদের সঙ্গে গোপনে আলোচনা 

চালাতে থাকেন। আংগোলাতেও পতৃগীজ উপনিবেশবাদীদের নানা সংগঠন 
গজিয়ে ওঠে । এইরকম কয়েকটি সংগঠনের সঙ্গে স্পিনোলার গ্রতাক্ষ যোগ স্থাপিত 
হ্য়। 

ইতিমধ্যে পরিস্থিতির গ্রুত পরিবর্তন ঘটে এবং স্পিমোলাকে পদত্যাগ করতে হয়। 

কিন্তু তাঁর চক্রান্ত তখন বেশ ধেকে উঠেছে। 
এই চক্রান্তের নিট ফল দীড়ায় এই যে, এম পি এল এ-র সঙ্গে হোলঙেন রবার্টো 

ও সাভিমবির সৈল্তদলগুলিও রাজধানী লুয়াণ্ডায় থাকতে পারবে এই মর্মে একটি 
ভু্তি স্বাক্ষরিত হাই । 

পি 

গ 



এর মারাত্মক পরিণতি বটে তিনটি ঘুষের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত আস্থা 
সরকার থেকে প্রস পি এল এঁকে উতৎধাত করার উদ্দেশ্তে গগমুক্তি খাহিনী ও তার 
সমর্থকদের উপর আক্রমর্থ শুর হয়। পতু'গীজ ফ্যাসিত্যয়াও হত্যাকাণ্ডে লিগ ছয়। 

হোলডেন রবার্টো লুয়াগ্ডায় একটি পত্রিকা (আ' প্রোছিন্সিয়া ছবি ব্যাংগোল! ) 
কিনে নিয়ে বেশ জাকিয়ে বসে ভ্যানিয়েল চিপেন্ডাকে হাত করে ক্ষমতা! দখলের 
জন্যে গুস্তত হলেো। 

এদিকে চিপেন্ডা তখন পুরোপুরি একটি দন্থ্যদলের নেতা হয়ে উঠেছে) ব্যাঙ্ক 
লুঠ, শহরে শহরে বিত্বশালীদের বাড়ি হ্বুরে হান! দিয়ে লুঠতরাজ তার দলের নিত্য- 
নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দীড়াল। কিছুকাল পরে বধন দেশত্রোহীর। পিছু হটতে আরম্ভ 
করল তখন জান] গেল যে, চিপেন্ডা--হোলডেন রবার্টে। কর্তৃক “মহাযোদ্ধা* ও পমহান 
দেশপ্রেমিক” রূপে বদিত চিপেন্ডা--তাকে বৃদ্ধানৃষ্ঠ দেখিয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ নিয়ে 
সরে পড়েছে। 

আযাংগোলার নবজাগ্রত জনগণের পূর্ণ সমর্থনে মুক্তিবাহিনী সাত্রাজ্যবারদী সমব্ত 
চক্রান্ত নম্তাৎ করে দিল, কিন্তু সাত্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ ও তাদের দোসর দক্ষিণ আফ্রিকা 

ও চীনের সাহাধ্যপুষ্ট হোলডেন রবার্টে। ও সাভিমৃবির গুগ্ডাবাহিনী পিছনে রেখে গেল 
ধ্বংস ও তাগুবের ভয়ঙ্কর চিত্রগুলি, রেখে গেল শত শত সাধারণ মানুষ ও ম্তুক্তি- 
যোছ্ধার্দের শব। তার্দের বীভৎস অত্যাচারই সেদিন সাধারণ মানুষকে চিনিয়ে 
দিয়েছিল কে শকত্র আর কে মিন্ত্র। 

১৯৭৫ সালের অক্টোবর ও নভেম্বর মাস আংগোলার ইতিহাসে এক চরম সংকটের 
এবৎ অগ্সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ আংগোলার এক গৌরবময় বিজয়লাভের কালরূপে প্মরণীয় 
হয়ে থাকবে। 

এই সময় সাত্রাজ্যবা্দী শক্তিবর্গ, মাওবাদী চীনের বিপুল পরিমীণ আধুনিক অন্্র- 
শস্ত্রে সুসজ্জিত দেশদ্রোহী বাহিনী আংগোলার তথাকিত কোয়ালিশন“সরকারের 
(রবার্টো-সাভিমবি জোট ) পক্ষ থেকে এম পি এল এ-র বিরুদ্ধে অভিযান গুরু করে 

এবং দক্ষিণ আফ্রিকার হাজার হাজার সৈন্ত আংগোল। আক্রমণ করে। বিদেশ 
থেকে ভাড়া কর! ঘাতক-বাহিনীও আমদানি কর] তয় । কিন্ধু কিছুতেই কিছু হলো না» 
আযংগোলার মুক্ষিবাহিনী সমগ্ত আক্রমণ প্রতিহত করল। 

উ হর 



১৫ 

“আমরা বার বার বলেছি এবং আবারও বলছি যে, আফ্রিকার উত্তরে বা দক্ষিণে 

অথব। অন্য কোনো অংশে আমাদের কোনে! বিশেষ স্বার্থ নেই ও থাকতে পাবেনা এবং 

মেখানে আমর] কোনে! শ্রযোগ নুবিধাও চাচ্ছিনা। প্রত্যেক জাতির তার নিজের 

ভবিতব্য নির্ধারণ করার, তার বিকাশের নিজন্ব পথ বেছে নেওয়ার পবিত্র 'সধিকার 
দ্বীকার করা হোক এই আমরা চাইঁ। এটা আমার্দেব অপরিবর্তনীয় নীতি যা থেকে 
আমাদের পার্টি ও মোভিয়েত জনগণ কখনও বিচ্যুত হবেনা”। 

-_আযাংগোলার রাষ্ট্রপতি নেতোর সন্মানার্থে অনুঠিত 
ভোজসভায় লিওনিদ ব্রেজনেভের ভাষণ। 

“কৃষ্ণ আফ্রিকায় মাফ্ষিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বেশী স্বার্থ রয়েছে আংগোলায়। 
_-মাফিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরী কিসিংগার, 

. ফেব্রুয়ারি, ১০৭৬ 

(পরে কিসিংগার একেবারে উল্টো! কথা বলেন) 
প্রঃ একঘা বলাও কি সঠিক হবে যে, আযাংগোলায় সামরিক কাধকলাপ চালানোর 
ূ জন্তে আপনি কিসিংগারের কাছ থেকে সবুজ সংকেত পেয়েছিলেন 
উ; আপনি নিজে থেকেই যদি একখ| বলেন তাহলে আপনাকে আমি মিথ্যাবাদী 

বলব ন1। 

- দঃ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী ও পনিউজউইক* পরিকার 
রিপোর্টায়ের সাক্ষাৎকার £ ১৭ যে, ১৪৭৬ 

১৩৪ 



নমত্ত জাতির গ্ৃতিসংখ্াষে অুকুষ্ঠ সমর্থন জানানো এবং সর্বপ্রকার সাঁহাধা ধান 
সোভিয়েত ইউরিযৰ, ও অন্ঠালু সমাজতান্িক দেশের অস্থাতম ফুলনীতি] আব্ষর্জান্ডি- 
কতাবাধী কর্তবা পাললের গন্ঠে সোভিয়েত ইউনিগন "ও অল্তান্ত সমাঁজতান্রিক ফেশ 
এই নীতি নিষ্ঠার সঙ্গে অবিঠলভাবে অন্থুপরণ করে এসেছে ও করছে। আকিকা 
সহানেশের আরব ও কাছ জাতিগুলির মুক্ষিযংগ্রামের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্র্ম হয়নি। 

একখ! বললে অভিনগ্রন করণ হবেন! যে, স্বাধীনতা ও অগ্রঙ্গতির জন্যে আফ্রিকার 

জাতিগুলির জাতীয় মুক্তিসূংগ্রামের াফল্যের অনেকটাই অঙ্গিত হয়েছে সোভিয়েত 
রাষ্ট্র এবং কমিউনিস্ট পার্টির অন্ত কর্মনীতির ফলে। মৃকিসংগ্রামের সুচনাকালে 
আফ্রিকার,অনেক দেশের দেশপ্রেমীরা অক্টোবর মহাবিপ্রব এবং দ্বিতীত্ব মহাযুদ্ধের সময় 
সোভিয়েত দেশপ্রেমিকর্দের অকুষ্ঠ আত্মত্যাগের ছার! অস্থপ্রাণিত হয়েছিলেন । মুক্তি- 

সংগ্রামরত সমস্ত জাতির প্রতি মোভিয়েতের অকুষ্ঠ সমর্থন তাদের উৎমাহিত ও 
উদ্দীপিত করেছিল। 

১৯%৪ সালের ২২ নভেম্বর জামবিষ়্ার রাষ্ট্রপতি কেনেধ কাউন্ড| বলেছিলেন যে, 

সোভিষ্বেত ইউনিয়ন সব সময়েই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রেরণান্বরূপ ছিল এবং 
এ্রধনও তাই আছে। 

আফ্রিকা এঁকাসংস্থার সহকারী" সাধারণ সম্পাদক পিটার ওম লিখেছেন যে, 
সোভিয়েত কর্মশীতি মৃুক্তিসংগ্রামের স্বার্থান্থগ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহাধ্য 
এক বিরাট ভুমিকা গ্রহণ করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থনের জন্তটে আফ্রিকান 
জাতিগুলি সতমূত্যই সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি কৃতজ। 

এদিকে উপনিবেশবা্দ পিছু হটতে থাকলেও তার টিকে থাকার জন্যে মরিয়া 
চেষ্টার বিরাম নেই। কখনও হুমকি দ্বিয়ে, কখনও আগ্রাসী কর্মনীতি অন্সরণ করে, 

কখনও *বিভীষণ বাছিনী, স্থ্টি করে এবং নাশকত! চালিয়ে, কখনও একেবারে ভাল- 

মানুষ মেজে নানা কুটকৌশলের' মাধ্যমে কাজ হাসিল করার চেষ্টা সাম্রাজ্যবাদী ও 
উপনিবেশবাদীর! চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মরণদ্রশী, যার ঘনিয়ে এসেছে তাকে কে 

বীচাথে? তাই ৭*-এর দশকে এক পঅঘটন” টে গেল। পতুর্গীজ সৈন্টবাহিনীই 
রুখে দাড়াল ধু্ধের বিরুদ্ধে, ফ্যাসিম্ত একনায়কতন্তরের বিরুদ্ধে। পতু'গালে ফ্যাসিত্ 
সরকারের পতন হলে? প্রবং তারই সঙ্গে উপনিবেশগুরির মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তাদের 
নিজ নিজ দেশের শাখন্ভার তুলে দিয়ে তাদের দেশগুলির স্বাধীনতা স্বীকার কুয়তে 
রাজী হয়ে সেলেন পর্তুগালের নতুন নেতারা) সামাজাধা্দীদের গালে মাছি চলে 
এঙ্গল। এমন ব্যাপার যে র্টতে পারে তা+ আরা হ্ষপ্পেও ভাবেনি । দশ বছরেরও 
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অগিককান তাঁরা অকাতরে অর্থ চেলেছে, অস্্রশঙ্ সরবরাহ ধরেছে এবং তারই সঙ্গে 
সঙ্গে কোটি কোট ডলার লী করেছে আযাংগোলায়, মোজািকে, ধক্ষিণ আফ্রিকায়, 
রোডেশিয়ায়। এখন অর্থ টাল! ও অস্্রশয সরবরাহ বুধ! হলো, লমী ও দখুলকর। 
বিপুল তৈল, খনিজ সম্পদ প্রদ্ৃতিও হাতছাড়া হতে চলেছে। 

এরপরই গুরু হলো সামাজ্যবানীদের নতৃন খেল! । খেলার প্রস্তুতি অনেক আগে 
থাকতেই চলেছিল, এবার ত৷ প্রত্যক্ষ করা গেল। সব দেশেই দলাদলি থাকে এবং 
ধলাদলির মূলে প্রেণীগত ও গখোীগত বিরোধ থেকে আরস্ত করে ব্যকিগত উচ্চাকাজ্ষা 
প্রভৃতি অনেক কিছু থাকে। মুক্তিসংগ্রামের সময় আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে এমন. 
দলাদলি দেখা! গেছে এবং তার পূর্ণ স্থুষোগ গ্রহণ করেছে সায়াজ্যবাদী শ্তিবর্গ এবং 
প্রতিক্রিয়াশীল শজিগুলি | গিনি-বিসাউ এবং মোজাঙ্িকে এই দলাদলির দুযোগ নিয়ে 
সাভাজ্যবাদীর! যাদের হাত করতে চেয়েছিল তাদের দিয়ে বিশেষ কিছু করা গেলনা 

এবং কিছুকালের মধ্যেই তার বিলুপ্ত হয়ে গেল। গিনি-বিসাউ ও কেপ-ভারদে 
স্বীপপুঞ্ণ ্বাধীনতা ঘোষণা করল এবং সাওতোম ও প্রিন্চেপের মতো! ক্ষুত্ত্র ছুটি ্বীপও 
এঁক্যবন্ধভাবে স্বাধীন রাষ্্র্নপে আবির্ভূত হলে! । সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সমস্ত 
প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করল আযাংগোলায়। আযাংগোল] এক বিশাল দেশ, সম্পদও 
সেখানে অজশ্র, বিদেশী লগ্মীর পরিমাণও কম নয়। এ অবস্থায় আংগোলাকে হাতে 
রাখার জন্তে সাম্রাজ্যবাদ আগে থেকেই প্রস্তুত হবে এ তে। ম্বাভাবিক। ছুটি বিভীষণ 
বাহিনী গডে তোলার কাজ শেষ করে সাম্রাজ্যবাদ নিশ্চিন্ত ছিল। আযংগোলার মুক্তি- 

, বাহিনীকে ( এম পি এল এ) ঘায়েল করার জন্তে যা কিছু ব্যবস্থা করা দরকার সবই 
সাম্রাজ্যবার্দীরা করেছিল । 

' আযাংগোলায় প্রগতিশীল দেপপ্রেমিকরা এম পি এল এ-র পতাকাতলে সমবেত হলে 

আংগোলার ছুটি বিজোপন্থী দল সক্রিয় হয়ে উঠলে! রঃ 

এফ এন এল এ দলের নেতা হলেন হোলডেন রবার্টো। গোড়া থেকেই সি আই 
এ-র দালাল। আ্যাংগোলার মৃক্তিসংগ্রামকে বানচাল করে দেওয়ার দায়িত্ব ইনি 
গ্রহণ, করেছিলেন। এধানে ওখানে হান। দিয়ে এবং নিজের সংগঠনের কথা খুব 

ফলাও করে প্রচার করে আফ্রিকার বিভিষন রাষ্ট্রে সহাচুডূতি লাভ করতেও ইনি সক্ষম 

হন। হোলডেন রবার্টোর কেরামতিতে খুসী হয়েসি আই এ তার পারিশ্রমিক 

দশগুণ বাড়িয়ে দিয়ে বছরে দশহাজার ভলার ধার্ধ করল | হোলডেন রবার্ট! তার সদর 

দর স্থাপন করেছিল জাইয়ের (কংগো। কিনবাসাঁ এই কংগোতেই আফ্রিকার, 

অন্ততম খ্যাতনামা নেতা! ও মুক্তিযোদ্ধা প্যার নমুাকে সাসরাজ্যবাদীরা ভাবের, 
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শালালদের সাহাম্যে নির্র্মঙাবে হত্যা ঝরে ) রাজধানী কিদগাঁসাতে। এখানে বসে 
নিরাপতধৈ লে আবাংগোলার ভিতরের ধর যোগাড় করত, নাশকতা চালাত, এম পি 
এল এ-র নেতা ও কর্মীদের হত্যা কগত। মাধচিন প্রভূদের ইিতে এধানেই 
১:৬২সালে আংগোলার নির্বাসিত বিপ্ববী সরকার (জি আর এ ই-_রিভোশিউ- 
শনারি গতর্থষেপ্ট অব আযাংগোলা ইন একজাইল ) স্থান করে এবং দিজেই এই 
তথাকখিত সরকারের প্রধান হয়। 

ক্রমে এই তথাকথিত “বিপ্লবী সরকার* ও হোলডেন রবার্টোর আসল রূপ 
উদৃখাঁটিত হয়। আফ্রিকার ' বিভিন্ন রাষ্ট্র এই সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে এবং॥ 
আফ্রিকার কা সংস্থা (ও এ ইউ) এই সরকারকে স্বীকার করতে গররাজী হয়ে এক 

'বিবৃতি দেয়। 
কিন্ত আংগোলার় পরিস্থিতি শ্বোরালে! হয়ে উঠতে খাঁকাক্স রবার্টোর তৎপরতা 

বাড়তে থাকে। ১৯৭৫ সালের ১১ নভেম্বর আযাংগোলায় স্বাধীনতা! ঘোষণা করা 
সম্পর্কে পু গালে জানুয়ারি মাসে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় মাফিন সাম্রাজ্যবাদী 
মহলে চাঞ্চল্যের পুষ্টি হয়। গোয়েন্দাদের রিপোর্ট অনুধাবন করে ক্ষি করতে হুবে না 

হবে সে সম্বন্ধে সুপারিশ করা ও পরিকল্পনা রচনার জন্তে গঠিত হয় ৪* জনের 

কমিটি মা্ধিন সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। উ্ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর 
জানুয়ারি মাসেই এই কমিটির এক বৈঠকে আযাংগোলার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা! 
হ্য়। 

এই টৈঠকের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয় প্রায় এক বছু্ন পরে ১৯৭৫ সালের 
১৯ ডিসেম্বর “নিউইয়র্ক টাইম্স”-এ | সেমুর এম, হার্ণ-এর প্রবন্ধ থেকে জান! যায় 

ঘে, ৪*-এর কমিটি সি আই এ কর্তৃক রবার্টেকে গোপনে তিন লক ডলার দেওয়ার 
প্রস্তাবটি অনুমোদন করেন । হার্ধ তীর প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গে ওয়াশিংটনের একজন পদস্থ 
রাজকর্মচারীর উক্তি উদ্ধৃত করেন। উক্ত রাজকর্মচারী বলেন, “আমি মনে করি এটা 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই টাকাটা তাকে আরো বেশী মদত দেবে (রবার্টোকে )। 
লোকটা গ্রায় দশ বছর কিনসাসায় বসে আছে, এখন হঠাৎ সে যথেষ্ট খোরাক পেয়ে 

গেল" লোকটা কাজ করতে স্তর করেছে।”  “ 
১৯৭৬ সালের জাঙয়ারি মাসে লনভনের “টাইমস্” পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টে 

ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হয়ে গেল। প্টাইমস্”-এর ওয়াশিংটনম্থ সংবাদদাতা 
প্যান্্রিক বোরগ্যান-এর এই রিপোর্টে বলা হয়ঃ 

“ওয়াশিংটনের স্থত্রগুলি খেকে এখন বল! হচ্ছে যে, দি আই এ ১৯৭৫ সালের 
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জানুয়ারী মাসে প্রথমে সিদ্ধাত্ত করে ঘে, আাংগ্োলী জাতীযতীবাদীদের মধ্যে 
কমিউনিস্ট বিরোধীদের সাহাষা করার জন্তে অবশ্ই ধাবস্থা অবলম্বন করতে হবে। 

দিআই এ-র তত্বাবধায়ক ৪*-এর কমিটি এর পর এফ এল এন এ-কে (রবাটের 
সংগঠন লেঃ) তিন-লক্ষ ডলার পাঠানো অনুমোদন করে।” এইসব ঘটনার পর 
৪*-এর কমিটি ও জাতীয় নিরাপত্তা! পরিষদের ঘন ধন বৈঠক বসতে থাকে । ওদিকে 
আংগোলায় রবার্টোর আততাম্বীদ্বের চোবা-গোস্তা আক্রমণ ও নাশকতা সঙ্গে 
সঙ্গে বাড়তে থাকে। 

বিপদ ঘনিয়ে উঠছে বৃঝে মুক্তিফৌজ রাজধানী-লুয়াগার জনগণেব সক্রিয় সহ- 
যোগিতায় রবার্টোর আততায়ী দল ও ৭্উনিতাপ্ব দ্লীবলকে লুয়াণ্া থেকে 
বিভাড়িত করে। এই সময় মাফিন সাম্রাজযবাদীর! বিচলিত হয়ে ওঠে এবং 

“বিভীষণ'-বাহিপীগুলিকে আরও জাহাষ্ দিয়ে পরিস্থিতি তাদের অনুকূলে আনার 
আনার জন্তে উঠে পড়ে লেগে যায় । দি আই এ হোলডেন রবার্ট! এবং “উন্িতা'কে 

সামরিক সাহায্যদ্দানের জগ্তে ৬* লক্ষ ডলার মঞ্ুৰ করার একইি কর্মস্থগী তৈরি কবে। 

কিন্ত প্রেসিডেন্ট ফোর্ড এই কর্মস্থচী সংশোধন করে জুলাই মাসে ৬* লক্ষের জায়গায় 
১ কোটি ৪* লক্ষ ডলার ম্ুব করেন। মদত পেয়ে হোলডেন রবা্টে। প্রকাশ্রেই মি 
ফৌজের ( এম পি এল এ) বিরুদ্ধে পসর্বব্যাপী যুদ্ধ” ঘোষণ। কবে। এই সময় থেকে 
পেন্টাগন বা মার্কিন সমরদগ্তব সর্বাধিক সমরোপকরণ “বিভীষণ* বাছিনীগুলিকে 
সরবরাহ করতে থাকে । ভলারের অঙ্কে তার হিসাব কনে জানতে পারা যাবেন] । 

আযাংগোলার গণম্ক্তিফৌজের অগ্রগতি “বিভীষণ বাহিনী কলখতে পাবছে না দেখে 
পৃর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ৬ অগস্ট দক্ষিণ আফ্রিক1 আযাংগোলা আক্রমণ করে। 

এই পরিকল্পনা! ফাস করে দেয় ব্রিটেনের “অবজার্ভার” পত্রিকা । এই পত্রিকার ১১ 
জানুয়ারির সংখ্যায় প্রকাশিত রিপোর্টে জানা যান্ন যে, আংগোলার যুদ্ধে দক্ষিণ 
আফ্রিকা ও মাঞ্ছিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণ সম্পর্কে একটি নামকর! আন্তর্জাতিক সংস্থার 
জন্যে একটি গোপন রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে । গোপন রিপোর্টের সারমর্ম হলো! 
এই যে, “আযাংগোলার যুদ্ধে একটি ব্রত পালনের জন্তে “ইপ্ডিপেন্ডেন্স” নামক একটি 
বিমানবাহী জাহাজ, ক্ষেপণাঙ্জ সমদ্ধিত ক্ুইজার এবং তিনটি পাহাবাদার ডেব্রয়ার 
নিয়ে গঠিত একটি মাফিন হ।নাদার নৌবহর ১৯৭৫ সালের ১৫ ও ২৩ নভেম্বরের 

মধ্যে তৈরি থাকার হুকুম পেয়েছে । বিমানবাহী জাহাজ “ইপ্ডিপেন্জেন্দ*-এ ছিল 
৯০টি এফ-এ ফ্যানটম জেট বিমান । এ ছাড়া এই জাহাজে কয়েক শত টন নাপাম 

বোম, সাইঙ উইগার ক্ষেপণাস্ত্র এবং খ্যার্টি-পারসোনেল বোমা বোঝাই করা হয়। 
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শেষগর্তয নিউ দিনে এই. নৌবহকে অগ্রসর হওয়ার নি , রাখল ইয়ছি ) 
কারণ পোস্ীগণ' দক্ষিণ ক্মাজিকা। কর্তৃক ব্আসঙ্জ আমের দখা! জেনে নিশিত 
হয়েছিল । মাঞ্চিন বামরিক বর্তৃপক্ষের ধারণ? হয়েছিল যে, দ্সিশ আফ্িব! বাহিনী 
পরণ-সুক্তিফৌজকে পর্যন্ত করে নুয়াখ্ার পৌছে যাবে কাজেই থেস্টাগণ তাড়াছড়ো 
এল জা 

ইতিমধ্যে বিভীষখ বাহিনীগুলিকে গাহাব্দানের পরিমাণ ১** শতাংশ বাড়িয়ে 
দিতে মাফিন সরকার রাজ্জী হয়ে গেলেন। ২৭ অগস্ট সিয়েরা! লিওনের অরকারি 
মুখপত্র "নেশন" লিখলেন যে, মাকিন বৃকরাষ্ট্র এফ এন এল এ ও উনিতাকে ছোট ছোট 
অনশন ছাড়াও ট্যাক্থ, সাজোয়! গাড়ি, জ্বী যোগাবে । এসব পাঠানো! হকে দক্ষিণ 
অআর্রিকার সম্মতিক্রমে নামিবিয়! দিয়ে এবং মাফিন তৈল সংস্থ। গাল্ফ অয়েলের সাজ- 
সরঞ্জামের ছদ্মাবরণে কাবিদ্দার মধ্যে দিয়ে। 

এইসব অন্ত্রশস্্ ও যমরোপকরণ যে পাঠানো হয়েছিল তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া 
গেল যখন মৃক্কিফৌজ বিভীষণ বাহিনীগুলিকে হঠিয়ে দিয়ে গ্রচুর লমরোপকরণ দখল * 
করল। একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বিদেশী ও স্থানীয় সাংবাদিকদের এইসব সমর- 
সষ্ভারের নমুন। দেখানে। হয় নভেষ্বর মাসে আংগোলার রাজধানী লুষ্বাগায়। গুধু 
বিভীষণ বাহিনীগুলিকে মদত দিয়ে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার উপর ভরস! রেখে পেন্টাগণ 
বানি আই এ বসে থাকেনি! প্রচুর অর্থব্যয় করে ভাড়াটে সৈন্ঘ আমদানিরও 
ব্যবস্থা হয়েছিল। এদের মধ্যে ছিল ব্রিটেন, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, পতৃগাল 
প্রভৃতি দেশের নানা! খুনী ও গু্তারা। ধুষ্ধ জয়ের পর স্বাধীন ও সার্বভৌম আ্যাংগোলা। 
সরকার গঞজিত বিচারকমণ্ডলীর এজলাসে এদের অনেকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। 

যাই হোক এখন মাফিন সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বস্ত সেবক দক্ষিণ আফ্রিকার দিকে 

নজর দেওয়া যাক। ১৯৭৫ সালের ১১ই তের আংগোলার দ্বাধীনতা ঘোষিত হুবে 
বলে স্থির হয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধারা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্থান্ত সমাজতাধ্িক 
দেশের সাহায্য পেতে থাকলেও পতুগীজ শাসন বজায় থাকা পর্যন্ত তার পরিমাণ খুব 
বেশী হুতে পারেনি। প্রধানত গেরিলা রণকৌশল অনুসরণ করে পর্যুত্ড ও বিদ্িন্ন 
পুরী সৈন্কঘের কাছ থেকে অন্ত্শন্র ও অন্তান্া সমরোপককরণ কেড়ে নিয়েই মুক্তি 
যোদ্ধাদের ধৃদ্ধ চালাতে হরেছে। আযাংগোলার স্বাধীনতা ঘোষিত হুখদ্বার সঙ্গে সঙ্গে 
পতুগীবদের শাসনের অবদান খটনে ও মিত্ দেশগুলির কাছ থেকে আস্বে বিপুল 
পরিমাণ সাহাষ্য। এই কারণেই লাস্রাদ্যবাদী মহলগুলি ১১ নতেঘরের আগেই মৃক্ত- 
ঘোঁ্জাদের খতম করে দুয়া] দখল করতে চেয়েছিল । আইধুরিক কান্শয্ে সফি, 

৯৪৪ 



ভাড়াটে সৈইালমহ 'বিজীহ্দ 'খাহিনীগুলির আজাদণ ও জাশকতা রোদের জয়ে 

জ্যাংগোলার গপ-হক্িফৌজ বন প্রনপপণে লড়ছে তখন দক্ষিণ আফিকার দিক থেকে 
বিপদ যনিয়ে উঠল। এই বিপ্ধের দিনে ত্যাংগোর্সার মৃক্তিকামী মারুযের আহ্বানে 
সাড়া! দিয়ে এগিয়ে এলেন কিউরার খেচ্ছাসৈক্কর। ৷ সম্মিলিত বাছিনীর কাছে প্রচ 
গার গেয়ে পিজ্বাগগন করল দক্ষিণ আফ্রিকার জাতিব্যী বাহিনী । কিউবার গ্রেচছা” 
সৈরদের আংগোলায় উপস্থিতি নিয়ে খুব হৈ হল্সা হয়েছিল, সাধাজাবাদী পঞজ- 
পঞ্জিকায় “সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ”, প্নতুন মহাযৃদ্ধের আশব্ষান, 
কিউবার স্পর্ধা” প্রস্তুতি চমকগ্রন্ঘ শিরোনামায়্ অনেক চাধজ্যকর কাহিনী প্রকাশিত 

। অথচ পতুর্গীজ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বৈধ আংগোল! সরকারের বিকু্ধে 
হৃকতরাষ্টর প্রাডো বা উত্তর আতলাস্তিক হৃদ্ধজোট এবং টীনের চক্কাস্ত সম্পর্কে এই 

সব পত্রেপতিক! সম্পূর্ণ নীরব ছিল। শুধু তাই নয়, ১৯ নভেম্বর (১৯৭৫) আযাংগোলায় 
'াধীনতা ধোবিত হওয়ার পরও সমানে আযংগোলার বিরুদ্ধে সাস্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত 
চলতে থাকে । 

সেদিন রাষ্ট্রপতি ফোর্ড আযাংগোলার বিভীষণ বাহিনীগুলিকে সাহায্যদানের 
কৈফিরৎশ্বরূপ বলেছিলেন যে স্থানীয় অধিবাসীদের (আযংগোলার-_লে ) অধিকাংশ 

খন শুধু আত্মরক্ষার জন্তে অস্ত্রশস্ত্র চাইছে তখন মাকিন হৃক্তরাষ্্র কেমন করে তাদের সে 
আবেদন অগ্রাহ করবে । তিনি বলেছিলেন যে আযাংগোলায় মাফ্িন ফৌজ পাঠাবার 
কোনে কথাই ওঠেনা, প্রশ্ন শুধু ্সামান্ত সাহায্য” দেওয়া নিয়ে। 

এ সম্বদ্ধে একটি ফরাসি পত্রিকার মন্তব্য তুলে দিলেই যথেষ্ট হবে। “লে মর 
ডিপ্লোমাতিক* পত্জিকা বলেছিলেন ঃ 

“মাক্ষিন যুক্তরাষ্ট্র আংগোল। তথা! আক্রিকার সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলকে তার জমিদারী 
বলে মনে করে।” 

ডিসেম্বর মাসের যুদ্ধ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে-_উত্ত পঞ্জিক| বলেন? 
"বর্তমানে আযাংগ্রোলীদের অফিঞিৎকর সংখ্যালযূ অংশ এম পি এল এ-র বিরুদ্ধে 

জড়ছে। এর (এম পি এল এলে) শক্ররা হলে প্রধানত জাইরেরী, দক্ষিণ 
আফ্রিকান এবং প্রা্তন পত়ু'সীজ বাসিন্দা! এবং আংগোল। ও মোজাঘিকের পু সীজ 
ইসন্তর! | গ্রকুতপন্ষে হোলভেন রবার্ট ও জোনাস সাভিম্বি সব ক্ষমতা হারিয়েছে .+ 

আংগোবায় মাফিম সাজাজ্যবাদীদের নির্লজ্জ হস্তক্ষেপের কথা সুরু! ছুনিয়। 
জানলেও মাঁফিন সরকারি যহল দীর্ঘকাল এই হস্তক্ষেপের কথা অন্বীকার'করে 
খ্সেছেন। অবশেষে নুক্তিফৌজ বিভীষণ বাহিনীর ঘাঁটির পর ঘাঁটি হখল করতে 

১৪৫ 

'আফিকা-”"১, 



দাগলংরাধব অগা এই 'খ্রক্ষেপের 'খ্কাছিনী 'গ্রকাপ কাতে উর ঘরলেন মীন 
জরজারিংযহ্হ । 
প'তমণঃ ফলের ৯২ই ভিসেছরের "ওয়াশিটেন স্টার” পত্রিকায় বল! হলঃ ্গাত'তিন 
গালে মার্ধিন ফেজীয় গোধেন্দা সংস্থা গ্ণসিসমাই এ লে) প্রধানত জাইরের মাধাসে 
কোটি ৫ লক্ষ ডলার বন্টন করেছে এবং শীত্ইই আরও ২ কোটি ৫* জক্ষ উলার বন্টন 
করারপ্পরিকানা করেছে ।*- উ পন্জিক। বলের, “ারা পততুীজ হিসাধে থাকতে চীয় 
গরঝার শুধু সেইসব পতৃগীজ অধিবাসীর নিরাপতার জরে প্রয়োজনীয় জাঁগরিক 
গপুলিলী অভিযান চালিকে যাচ্ছে বলে প্রধীনমন্ত্রী কারেতানো! ১৯৭ সাঁলে যখন 

'নির্ধাচনী ভাষণে গতু্গালের সামরিক "অভিমানে লাফাই গান তখন প্রায় ছুই লক্ষ 
পতুদীজ লৈন্ উপনিবেশগুলিতে মৃক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। 

৯০৬৮ সালেই ১ জঙ্গ ৮২ হাজার সৈন্য অর্ধাৎ পতু'গালে অন্তরধারণের ক্ষমতা 
জাঙধ এখন ঘোর্টি জমপংখ্যার ১* ১ শতাংশকে হৃন্ধে অবস্তীর্ন হতে হয়। পূরধিবীর ছেটি 
বড় দেশগুলিতে হৃদ্ধক্ষম মানুষদের শতকরা যত ভাগ সামরিক বাহিনীতে ছিল এই 
হায় সেগুলিয় মধ্যে সধচেয়ে বেশি । যুদ্ধের ব্যয় বাড়তে বাড়তে ১৯৭২ সালে গ্লাড়ায় 
১০২ কোটি ৫৯ লক্ষ এসকুদে। ( পঞ্ঠুগীজ মৃত )। 
পতুণগালে বিমান বা! অন্ত ফোনো অতি আধুনিক অস্ত্শঙ্্র তৈরি হতোঁন! অথচ 

গ্তার কোনো! বিমান বা অতি আধুণিক অস্ত্রশস্ত্র অভাব হয়নি । সব হৃগিরেছে 
স্তাটো বা উত্তর আতলাস্তিক যুদ্ধ জোট, মাফিন হৃক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ আফ্রিকা গ্রভৃতি। 

সেনেটর ফ্লাট পাফাপাকিভাবে জানিয়েছেন, মাফচিন সামরিক সাহায্য বাব 
প্রীয় & কোটি ভলার দেওয়া! হয়েছে। নিউইকর্ক টাইম্স-এর ৯৯৭৫ সালের ১৭ 

ডিসেম্বরের সংখ্যায় বল। হয় “মেট অর্থের পরিমাণ ৬ কোটি ডলার ।” 
মাফিন সেনেট ও প্রতিনিধিসভা। শেষপর্যন্ত আযাংগোলগার বিভীষণ বাহিনীগুলিকে 

সাহাব্য দেওয়া বন্ধ করার নির্দেশ দিলেও নান! উপায়ে এই সাহাধ্যদেওয়া হয়েছে। 
আ্যাংগোলা। মোজাঘিক, গিনি-বিসাউ ও কেপভারদে খ্বীপপুঞ্জ, সাওতোম ও 

বপ্রিদ্চেপে-_আফ্রিকার সমত্ত পতুগীজ উপনিধেশই তাদের মৃক্িসংগ্রামে সোদ্িয়েত 
কউিনিয়ন ও অন্তাষ্য সমাজতাঙ্িক দেশের অকুষ্ঠ লাহাযা পেয়েছে। 

এসব দেঙগের কোণো স্বার্থ ছিবদা, ছিল শুধু মুক্তিকামী জনগণের পাশে গাড়ানোর 
বং তাদের জয়হৃক্ত করার আকাঁঙ্গা। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি *মার্কসবাদী-লৈনিন- 



৫ ১৭৭৭ ছাড়া প্রকান্ত রাজপথে ভার গানাগোলার উপায় নেই। তার 

তাকে জনগণের ছুধমণের সঙ্গে হাত মেলাতে বাধ্য 
ক আজ সব বিচ্ছিয্। কোপঠায। । তারের কোনো ভবিস্তৎ 

। নেই, সকল দেশেই তারা স্ববণিত। 

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সোভিম্বেত জনগণের উ্দার বাহাধা ও শ্রাতৃপ্রতিম সহ- 

"যোগ্লিতার কথ! দমনে রেখে আাংগোলার রাষ্ট্রপতি নেত] ক্রেমলিনের ভোজসভায় 

বলেনঃ 

"আমাদের ইতিহাসের সেই গুণ মুরতগুলির আ্যাংগোলীর! সোভিষেত 
জর্গী সংহতি সম্পর্কে তীব্রভারে সচেতন ছিল। সোভিয়েত জনগণ 

আ্যংগোলার মুক্তির জন্তে যা কিছু দরকার তা যোগাঁনোর জনকে তাদের বৈধ্গিক সহায় 
সম্পদ | ইতিহাস কর্তৃক মৃত্যুণ্ডে দণ্ডিত বার! আমাদের 'দেশৈ' তাদের 
শাসন সানী তে চেয়েছিল লেইস মিক্তিকে পরাষ্ঠ্ত কয়ার জন্টে শিল্প “ও কধিজাত 

পণ্য পাঠানো হয়েছিল এবং কারিগরি'সাহাধা দেওয়া হয়েছিল।  ? 
ফোতিরেত ইউনিয়ন ও আন্টান' সমাজতান্ত্রিক দেশের অকুষ$ সহযোগিতা ও সাহায্য 
ৃকতিতৃ্ধ চলাকালেই প্ুগাণের উপনিবেশগুলিতে প্রক দুরপ্রসামী পরিবর্তনের শুনা 
করেছিল। সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালালদের কার্ধকলাপ এই পরিধর্তনক মারো 

ত্বরান্বিত করেছে এবং সন্ঘত্ধাধীন সমস্ত রাষ্ট্র সমাজতজাভিসৃখী হয়েছে। ছোর্টি রাষ্ট্র 
সাওতোম ও প্রিন্চেপের রাষ্ট্রপতি হ্যান্থঙেল পিন্টো! দা কোম্তার মন্তব্যেই এই 
অভিমুখিনত। স্পষ্ট করে উঠেছে। তিনি বলেছেন; "আমাদৈত্ লক্ষ হলো এক 
ভাবের সমাজ-_বেখামে মাঞ্্য খ্বাঙ্ছষকফে শোষণ করবে ন1।” পৃজিবারী পদ্ছায় বিকাশ 

লাভের কোনে প্রশ্ন আদপৈই ওঠেন । আরর এপথ অগ্রাঙ্থ করেছি, কারণ পুঁজিবানী 

ব্যবস্থ! থেকে উদ্ভূত উপনিবেশবাধের সমস্ত ভার বহনের -দ্বা আদর! পেয়েছি"? 

পর্তুগীজ অধিকৃত আফ্রিকার মুক্তিযুদ্ধে সাভ্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ এবং সমাজতারিক রাই 

গুলির তুমিক! সম্রাঙ্যঘাদ ও তার দালালদের শ্বরূপ যেমন সম্পূর্ণভাবে উদ্নঘাটিত 

করেছে তেমনই সমাজতঙ্ত্ের মহিষমন় রূপক উজ্জ্বল করে তুলেছে। 

৯6৭ 



প্রস্থ নির্দেশিকা] 

এই, আহ. রচূনাক় প্রধানত রেপব প্রস্থ ও শিকার সাহা গ্রহণ কর! হয়েছে 
সের একটি অনিক, নিচে হের হলে! £. রে 
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উমর 98৫০৪ ঢজর+ প্রভৃতি গ্ষিকাঞুলিতে প্রকাশিত গ্রবন্ধাদি থেকেও প্রচুর 
সাঁছাষ্য পাও গেছে! 
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শুদ্ধিপত্র 
অশুদ্ধ পৃঃ 

আমেরিকা! ও এশিয়া ২৩ 
সৃষ্টি করেছিল ২৬ 
একদডা টি 

তার জাহাজ হ 

তুলে দিল 
ইয়োরোপের ..'অস্তিহিত ৩২ 

সাআজ্যবাদের বিরোধী ৩৩ 

আদি ইয়োরোপীয়ঘের ৩৭ 

আফ্রিকার থেকে ডর 
ইঘিওপিয়া। ও আবিসিনিয়া ৪৫ 

এবার বলতেও / 
চৌগে। €৭ 

কটি বৃহৎ রর 
কলে ব্রিটেন আফ্রিকাতেও ৬২ 

সমগ্র সংগ্রাম, সমগ্র অত্যুতথানঃ ৬৭ 
অভ্যুদয়, চাঙ্গ। উপনিবেশগুলিতে 

বিরত হলেন ্ 
আক্রিকার***ঘটালেন না 
অঞ্চলগুলিকে দক্ষিণ পশ্চিম ৭২ 
আফ্রিক! (সাদরিক) এশিয়া ৫:৪৪ 
উড়িয়ে দেবার, জনে রা 
আফ্রিকাকে সমাজ রর 
বিন ক্ষাসী না 
কংগ্রেস আপসরফার চেষ্টা করলে *৮ 
সৈষ্ঠতা পূর্ণ ৭8 

শুদ্ধ 
আমেরিকা! ও এশিয়ায় 

হরি হয়েছিল 
একজন 

তুলে দিত 
ইয়োরোপের.:'তাদের দাসব্যবষায়ের 

অন্তনিছিত 
. বিরাট 

'*ইয়োরোপীয়দের 
আফ্রিকার 

ইণিওপিয়া 
একথা বলতেও 

টোগো 

৮টি বৃহৎ 
ফলে আফ্রিকাতেও 

সশম্্ সংগ্রাম, সশন্ত্র অভ্যুত্থান, 
অস্থযুত্থান, চাদ উপনিবেশগুলিতে 

বিরত হলেন না 
আফ্রিকায় "ঘটালো 

অঞ্চলগ্ুলিকে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা, 
(নামিবিষ্ব! ) এশিয়ায় ৫৪৪ 
উড়িয়ে দেবার চেষ্টা। পণ্য 
আফ্রিকান সমাজ 
কিনসাসা 
কংগ্রেস আপসরফার চেষ্টা করে। 
সৈগ্ভরা, দব্ব 

গু “আফ্রিকার বিভিন্ন উপনিবেশ” থেকে "গ্রহণ করতে থাকেন” পর্ন ছুটি 
প্যারা পূনরাবৃদ্ধি মাত্র, অতএব বর্জপীয় । 










